
Verslag GZV videovergadering 4 juni 2020 om 20 uur 

Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen, Detailleur Dirk en Cardoen Kurt. 

 
1) Financieel 
 Kurt maakt de rekeningen.  
 De algemene FF van Quicky werd reeds betaald. Hiervan wordt 35 euro doorgestort 

naar lokaal Pallieter.  
 

2) Indeling reeksen + info nieuw seizoen 
De indeling van de reeksen wordt gepubliceerd op de site en op FB. Hierbij wordt ook 
verwezen naar de bijlage waarin de keuze wordt gemotiveerd en meer info rond het nieuwe 
seizoen is opgenomen. Zie ook de bijlage bij dit verslag.   
 

3) Sponsoring 
Dirk neemt de sponsoring op zich en bezoekt de lokalen. Het wedstrijdblad blijft bestaan dus 
ook daar is plaats voor eventuele sponsors.  
 

4) Nieuwe lokalen 
 Stefan en Maureen bezoeken lokaal Watewy en Den Afzakker. 
 Kurt en Dirk bezoeken lokaal De Club en Den Bassin.  

 
5) Taakverdeling volgend seizoen 
 Kurt bekijkt de letterwaarden. 
 Maureen maakt het ledenbestand + de lidkaarten en zorgt dat alles voor het nieuwe 

seizoen wordt aangevuld op de site.  
 Kurt maakt de rekeningen. Wacht eerst het ledenbestand af.  
 Maureen en Dirk zetten de reglementen op punt. Hiervoor wordt afgesproken 

donderdag 18 juni.  
 Stefan maakt de jaarplanning + kalender op. Alsook het bekerschema.  

 

  



Bijlage 

Info nieuw seizoen 

1) Reeksindeling seizoen 2020-2021 
Na lang wikken en wegen werd voor de ploegencompetitie uiteindelijk voor onderstaande 
reeksindeling gekozen - 1e, 2e A en 2e B: 

 
Bij deze keuze werd rekening gehouden met volgende zaken: 

1) Max. 12 ploegen per reeks. Op die manier is de kalender niet overvol en kan er eventueel 
geschoven worden mocht er opnieuw een corona uitbraak zijn (zie punt 3). 2 afdelingen met 
17 ploegen per afdeling was in deze optiek geen optie.  

2) Even aantal ploegen per reeks = geen bye. 
3) Verre verplaatsingen zijn beperkt.  

2) Stijgers en dalers seizoen 2021-2022 
Indien we de competitie volledig kunnen afwerken zal het onderstaande scenario van toepassing zijn 
voor de indeling van de reeksen voor seizoen 2021-2022: 

 De kampioenenploeg van 2e A en 2e B zal naar 1e afdeling promoveren.  
 De 2 ploegen die onderaan het klassement in 1e afdeling eindigen, dalen naar 2e afdeling. 
 De overige ploegen uit 2e A en 2e B zullen opnieuw ingedeeld worden volgens hun behaalde 

punten. De hoogst geklasseerde ploegen van 2e A en 2e B blijven in 2e afdeling, de ploegen 
onderaan 2e A en 2e B zullen een 3e afdeling vormen.  

 Nieuwe ploegen starten in 3e afdeling.  

 Dit alles uiteraard onder voorbehoud en kan variëren naar gelang het aantal ingeschreven ploegen 
voor seizoen 2021-2022. 

3) Nieuwe corona uitbraak 
Indien er een nieuwe corona uitbraak optreedt zal de competitie op onderstaande manier afgewerkt 
worden:   

1) In eerste instantie wordt de bekercompetitie stilgelegd en niet meer afgewerkt, op die 
manier komen er speeldagen vrij om de competitie af te werken.  

2) Indien dit niet volstaat trachten we in alle omstandigheden de heenronde volledig af te 
werken. De volgorde van de matchen volgens de kalender wordt behouden maar de 
matchen worden in die volgorde opgeschoven naar andere data. De terugronde wordt 
mogelijks dan niet gespeeld. Het eindklassement is dan dat van de heenronde en is bepalend 
voor de indeling van de 3 afdelingen (zie hierboven).  

Hopend op een positief en sportief nieuw seizoen. 

Met vriendelijke groeten 
Het GZV bestuur 


