Verslag GZV vergadering 9 juli te Tielt om 19.30 uur
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen, Detailleur Dirk en Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Er werd voorgesteld dat de bekers voor Cup De Kabien en Beker De Kabien dit seizoen door het bestuur
zouden worden betaald. Dat o.a. omwille van het wegvallen van de bekerfinales door Corona. Kurt en Dirk
bespreken dat met Nancy en Marc van De Kabien.
2. Financieel
• Alle geldprijzen van het kampioenschap zijn uitbetaald. Luc Vanwalleghem moet nog zijn trofee
ontvangen + het resterende bedrag. Dirk spreekt hiervoor af met Luc.
•

Maureen en Kurt komen dinsdag 14/07 samen voor het opstellen van de rekeningen. Zoals eerder
vermeld valt de lokaalbijdrage (30 euro) dit seizoen weg.

3. Letterwaarden
De letterwaarden zijn aangepast door Kurt.
4. Aanpassing reglementen
Dirk heeft een overzicht gemaakt van wat moet worden aangepast.
Maureen en Dirk passen de reglementen aan op donderdag 16/07. De wijzigingen worden dan besproken
op de algemene vergadering (09/09).
5. Sponsoring 2020-2021 + wedstrijdformulier
• Dirk bezoekt de lokalen in verband met de sponsering. Alsook wordt nagevraagd wie wenst op het
wedstrijdformulier te staan. Ondanks het elektronisch (+ live) invoeren van de uitslagen vragen we om
het wedstrijdformulier nog steeds in te vullen ter back up. We zijn er ook van overtuigd dat het
gemakkelijk meevolgen is indien er nog steeds een formulier wordt ingevuld. Zo hoeft niet iedereen
onmiddellijk zijn gsm te raadplegen om te kunnen volgen.
• Belangrijke wijziging aan het wedstrijdformulier: omwisselen van de vakjes einduur en einduitslag. De
huidige volgorde zorgt soms voor verwarring.
6. Nieuwe lokalen
Lokaal De Club dient nog bezocht te worden door het bestuur.
7. Percentages in ploegenklassement
In het ploegenklassement zullen we volgend jaar ook proberen de percentages op te nemen die een ploeg
heeft behaald. Aan de hand van die percentages zal het mogelijk zijn de reeksen 2eA en 2eB te
herverdelen in een tweede en een derde reeks. Nu is er een ongelijkheid van het aantal ploegen in 2eA en
2eB waardoor een herverdeling aan de hand van de punten niet evident is. Door te werken met
percentages valt dit probleem weg.
8. Vlaamse Golfbiljart Liga
Er is sprake van een bijkomstig tornooi waarbij ploegen ook de mogelijkheid zullen hebben in de week te
spelen. In het verslag van hun bestuursvergadering konden we ook lezen dat ze eventueel van plan zijn om
voor seizoen 2020-2021 over te schakelen naar het spelen tijdens de week in plaats van de zaterdag.
We vragen ons af in hoeverre dit invloed zal hebben op onze competitie.

9. Kampioenenhulde 2021
Kurt vraagt na of de zaal het SOK in Kachtem nog vrij is. We proberen de zaal te reserveren voor het
volledige weekend (12 + 13 juni 2021). Indien het SOK niet vrij is, zullen we als 2e optie kiezen voor zaal het
JOC in Izegem.
De traiteur Nico Declerck wordt gecontacteerd door Maureen en wordt indien hij nog vrij is vastgelegd.
10. Algemene vergadering
We zouden de algemene vergadering op 9 september dit jaar uitzonderlijk niet laten doorgaan in Lokaal De
kabien. We denken dat we met 34 ploegverantwoordelijken de afstand van 1,5 m niet kunnen garanderen.
In het belang van de veiligheid zal er uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. Kurt en Dirk bespreken
dit met Nancy en Marc.
11. Voorbereidingen nieuwe seizoen
Wie doet wat? → Taakverdeling
Reglementen: Dirk + Maureen op 16/07
Rekeningen: Kurt + Maureen op 14/07
Nieuwe site: Maureen
Lidkaarten: Maureen week van 13/07
Kalender competitie + beker: Stefan
Affiche: Dirk contacteert hiervoor Ernie Van Coillie
Kopies + samenstellen groene mapjes: Dirk + Kurt (Maureen bezorgt hun stick)
12. Volgende vergadering?
13 augustus 2020

