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IN/1. LIDKAART
1. Iedere ploeg moet minstens zes leden aansluiten.
2. Om als lid opgesteld te worden moet men in het bezit zijn van een geldige GZV-lidkaart voor
de betrokken ploeg.
3. De letterwaarde staat op de lidkaart vermeld.
4. Voor leden met letterwaarde NA of ND, die op 31 december veranderen van letterwaarde,
wordt een nieuwe lidkaart gemaakt. De oude lidkaart moet afgegeven of opgestuurd worden
naar de GZV-verantwoordelijke Maureen Ryckoort en dit om te vermijden dat een lid
2 verschillende letterwaarden kan vertonen.
5. De lidkaart is geldig voor één GZV-biljartseizoen.
6. Een verloren of onleesbare lidkaart moet vernieuwd worden. Het betrokken lid moet dit
persoonlijk melden aan de GZV en ontvangt een nieuwe lidkaart tegen vergoeding.

IN/2. ADRESVERANDERING
1.
2.

Leden die verhuizen, moeten binnen de 14 dagen hun nieuw adres meedelen aan het
bestuur. Dit kan via het digitaal formulier op de GZV-website.
De wijziging is gratis. Bij het niet melden van een verhuis zal de betrokkene beboet worden
met € 10,00 en een schorsing tot de wijziging in orde is gebracht.

IN/3. DEELNEMINGSGELD
1.

2.
3.

Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt € 12,50 indien de aanvraag vóór de algemene
vergadering van het nieuwe seizoen gebeurt. Indien de aansluiting na de algemene
vergadering wordt aangevraagd dan bedraagt de aansluiting € 15 euro (extra
administratiekost van € 2,50).
De jaarlijkse bijdrage voor het lokaal bedraagt € 30,00. Eénmalige waarborg van € 50,00 per
lokaal.
Ploegen waarvan het deelnemingsgeld niet betaald is vóór 15 augustus, worden beschouwd
als niet deelnemend aan de competitie.
De lokalen en ploegen moeten ingeschreven zijn tegen 1 mei.

IN/4. ORGANISATIES GZV
1.

2.

INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP
De GZV richt jaarlijks een individueel kampioenschap in. Het kampioenschap wordt ingericht
per reeks. Alleen leden van de GZV worden toegelaten. Om te kunnen deelnemen in de A
reeks, moet men minstens 5 wedstrijden in de ploegencompetitie en/of bekercompetitie
gespeeld hebben in het lopende seizoen.
Men kan zich enkel inschrijven in de reeks van eigen letterwaarde.
Het deelnemingsgeld wordt jaarlijks bepaald door het GZV-bestuur.
BEKERCOMPETITIE
Jaarlijks wordt er een bekercompetitie ingericht onder de aangesloten ploegen. De
wedstrijden worden gespeeld op door het GZV-bestuur bepaalde data.
Het GZV-bestuur heeft het recht deze competitie te benamen naar de sponsor.
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3.

4.

5.

De samenstelling van de bekercompetitie gebeurt bij loting op een datum bepaald door het
GZV-bestuur.
De wedstrijden vallen onder hetzelfde reglement als dat van de ploegencompetitie. Bij gelijke
stand 4-4 wordt verder gespeeld zoals onder punt CO/5.
KAMPIOENSCHAP DUO’S
Geen verplichte inrichting. Georganiseerd in één of twee reeksen:
Hogere reeks: 2 leden met letterwaarde A of B of NA.
Lagere reeks: 2 leden met letterwaarde C of D of ND.
KAMPIOENSCHAP MIX
Geen verplichte inrichting. Verplichte samenstelling duo:
Lid 1: letterwaarde A of B of NA.
Lid 2: letterwaarde C of D of ND.
ALGEMENE OPMERKING
Lokalen, ploegen of leden, die door een organisatie van welke aard ook, concurrentie
aandoen of schade berokkenen aan een GZV-organisatie kunnen een boete oplopen bepaald
door het GZV-bestuur.

IN/5. BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR
1.
2.
3.

4.
5.

Alle beslissingen van het bestuur zijn bindend voor alle leden en lokalen.
Het bestuur komt in principe nooit tussen in innerlijke aangelegenheden van de ploegen,
tenzij bij ernstige gevallen die de GZV-organisatie kunnen schaden.
Het kan bestuursleden die hun ambt niet behoorlijk vervullen uit hun functie ontzetten.
Kandidaat-bestuursleden dienen hun aanvraag, schriftelijk te richten aan het GZV-bestuur
(secretariaat). Deze aanvraag wordt behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering.
Het GZV-bestuur beslist dan over de eventuele noodzakelijkheid tot het aanvullen of
vermeerderen van het aantal bestuursleden.
Een bestuurslid moet niet aangesloten zijn bij een ploeg van de GZV.
De ploegen kunnen te allen tijde voorstellen indienen. Het bestuur zal zich hierover
uitspreken op de eerstvolgende bestuursvergadering.
Ontslagnemende bestuursleden zijn verplicht, op straf van levenslange schorsing als GZV-lid,
hun volledige documentatie aan het bestuur over te maken.

IN/6. PLICHTEN EN RECHTEN VAN BESTUURSLEDEN, PLOEGEN, LEDEN EN
LOKALEN
1.

2.

3.

4.

5.

Aangesloten leden of lokaaluitbaters(sters) die het bestuur aanvallen of beledigen zullen
geschorst worden:
- beledigingen: 3 wedstrijden schorsing.
- openbare beledigingen: 6 wedstrijden schorsing.
- lichamelijk geweld: minimum 1 jaar schorsing.
Bestuursleden die hun verantwoordelijkheid te buiten gaan en zich als bestuurslid slecht
gedragen kunnen bij bewezen feiten gestraft worden van 4 tot 8 weken en bij herhaling
geschorst worden als bestuurslid.
Ieder bestuurslid is verplicht op de tweemaandelijkse vergadering aanwezig te zijn.
Wanneer een bestuurslid tweemaal na elkaar afwezig is zonder voorafgaandelijke
verontschuldiging en geldige reden, zal hij ter verantwoording geroepen worden op de
volgende vergadering. Het GZV-bestuur zal de strafmaat bepalen (deze kan gaan van
tijdelijke tot volledige schorsing).
De verplichte kledij op de finaledag van het individueel kampioenschap GZV en het duo-kampioenschap GZV:
Mannen: verplicht lange broek. Verboden: teensliffers – sandalen - hoofddeksel.
Vrouwen: verplicht lange broek of rok. Verboden: teensliffers – sandalen - hoofddeksel.
Spelers en scheidsrechters worden gevraagd hun gsm-toestel uit te schakelen tijdens een
wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht om de tijdslimiet toe te passen indien een speler
zijn GSM gebruikt.
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6.
7.
8.

Ploegverantwoordelijke moet 18 jaar zijn bij aanvang competitie.
Het lokaal is verplicht de GZV-affiche, gedurende het ganse seizoen, volledig zichtbaar uit te
hangen in de nabijheid van de biljart. Boete: € 25.00.
Bij het indienen van het digitaal formulier voor inschrijving van een ploeg verklaart de
lokaaluitbater/ster akkoord te zijn met de GZV-reglementen en die na te leven.

IN/07. KLACHTEN
1.

Een klacht moet ingediend worden in twee exemplaren en gericht worden aan het
secretariaat van de Golfbiljartfederatie Zuid-Vlaanderen.
Aangetekende zendingen zijn niet toegelaten. Een klacht kan ook door een bestuurslid
ingediend worden.
2. De aanklager moet € 50,00 storten op de rekening van de GZV.
3. In het schrijven moet een duidelijke uitleg verstrekt worden over de aangeklaagde feiten
en/of personen. Eventuele getuigen en de van toepassing zijnde reglementpunten moeten
vermeld worden. Getuigen met naam en adres opgeven. Hun handtekening is eveneens
vereist als bewijs van hun bereidheid om te komen getuigen. Alleen GZV-leden of
lokaaluitbaters(sters) worden aanvaardt als getuige.
4. De klacht moet verzonden of afgegeven worden ten laatste op de eerstvolgende dag, na de
betrokken match, tenzij voor de feiten die pas achteraf bekend raken.
5. Een klacht die niet aan deze voorwaarden voldoet wordt afgewezen.
6. De klachtencommissie mag de betrokkenen uitnodigen op de eerstvolgende vergadering van
het klachtencomité. Deze zal (na samenspraak met het GZV-bestuur) zijn beslissing bekend
maken aan betrokkenen. De klachtencommissie mag tevens alle nodig geachte getuigen
oproepen.
7. Opgeroepen getuigen zijn verplicht aanwezig te zijn op de dag en uur vastgesteld door de
klachtencommissie. Op afwezigheid staat een straf van 2 speeldagen schorsing. Alleen een
attest van de werkgever of dokter, of andere geldige reden aanvaard door het GZV-bestuur
wordt als geldig aanzien voor een afwezigheid.
De afwezige getuige kan terug opgeroepen worden en zal dan bij afwezigheid 10 speeldagen
schorsing oplopen.
8. Een klacht wordt verworpen indien de ploegverantwoordelijke van de betrokken ploeg het
wedstrijdformulier heeft ondertekend. Uitzondering voor feiten die later bekend raken.
9. De verliezende partij betaalt de kosten, die voor dit jaar bepaald worden op € 50,00. Bij
onbepaalde beslissing worden de kosten ten laste van de aanvrager gelegd.
10. Er bestaat geen beroep tegen de uitspraak van het bestuur, tenzij er nieuwe elementen voor
handen zijn. De kosten voor een beroep zijn € 50,00 ten laste van de aanvrager en kunnen
niet teruggevorderd worden.

IN/08. SANCTIES
1.

2.

3.

a. Boetes ten laste van ploegen moeten als volgt betaald worden: na afloop van de
voorronde ontvangt de ploegverantwoordelijke een samenvatting van de opgelopen
boetes. Deze moeten binnen de 14 dagen betaald worden. Na afloop van de
ploegenactiviteiten ontvangt de ploegverantwoordelijke een samenvatting van de
opgelopen boetes. Deze moeten binnen de 14 dagen betaald worden.
b. Individuele boetes van leden moeten als volgt betaald worden: na afloop van de
ploegencompetitie ontvangt het betrokken lid een samenvatting van de opgelopen
boetes. Deze moeten binnen de 14 dagen betaald worden.
Door hun aansluiting bij de GZV verbinden de ploegen en leden er zich toe de reglementen
van de GZV en de beslissingen van het bestuur strikt na te leven.
Overtreders zullen beboet en/of geschorst worden. Niet betaalde boetes worden jaarlijks
verhoogd met het lidgeld.
Bij niet-betaling van boetes verliezen betrokken ploegen alle wedstrijden met forfait tot de
verschuldigde som vereffend is.
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

Schorsingen gaan steeds in op de dag dat ze gepubliceerd worden op de website of met
onmiddellijke ingang indien het GZV-bestuur dit beslist. In dit geval wordt het betrokken lid
schriftelijk ingelicht.
Indien een lid zowel een geldboete als schorsing krijgt en de geldboete niet tijdig betaald,
gaat de schorsing pas in op de dag dat de geldboete betaald is.
Leden met schuld aan de federatie, worden geschorst tot de schuld vereffend is. Indien zij
toch spelen verliest hun ploeg met forfait.
Indien het een individueel- of duo kampioenschap betreft verliest het betrokken lid of duo de
wedstrijd met forfait.
Een geschorst lid kan geen uitgestelde wedstrijd betwisten die normaal in zijn
schorsingsperiode viel.
Een lid die 2 maal een blaam oploopt, in een periode van 2 seizoenen, wordt 2 speeldagen
geschorst.
Bij herhaling wordt de strafmaat verdubbeld.

IN/09. BRIEFWISSELING
1.
2.
3.

Alle briefwisseling aan het GZV-bestuur dient gericht aan het volgend adres:
Golfbiljart Zuid-Vlaanderen, Zustersstraat 3 8770 Ingelmunster
Om geldig te zijn moet het schrijven ondertekend zijn door betrokken lid en de
ploegverantwoordelijke.
Enkel de datum vermeld in de poststempel is geldig.

IN/10. AANSLUITING VAN EEN NIEUW LID
1.

2.

Een nieuw lid kan aansluiten tot 31 december.
Indien, na 31 december, 2 basisspelers, die elk 60 % van de wedstrijden gespeeld hebben,
ophouden te spelen voor hun ploeg, mag de ploeg 1 nieuwe speler, die nergens aangesloten
is, bij aansluiten, op voorwaarde dat die twee genoemde basisspelers schriftelijk verklaren
dat zij niet meer willen spelen voor hun ploeg. Zij blijven wel lid van die ploeg tot einde
seizoen.
Zie ook IN/3.1.

IN/11. OVERGANGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Alleen aangesloten GZV-leden kunnen een overgang naar een andere ploeg aanvragen.
Het aanvragende lid heeft reeds getekend op een ledenlijst maar mag het lopende seizoen
nog geen enkele wedstrijd gespeeld hebben in de GZV-competitie.
Uiterste datum van de aanvraag is 31 december.
Administratiekost bedraagt € 20,00.
De overgang is geldig als deze gepubliceerd is op de GZV-website.

IN/12. ONBESCHIKBAARHEID LOKAAL OF BILJART
Indien een biljart of lokaal niet beschikbaar is voor aanvang van de wedstrijd dient in overleg met
het bestuur naar een andere oplossing worden gezocht. Voor aanvang van de wedstrijd dient in
dit geval de competitieverantwoordelijke (Stefan De Backer) gecontacteerd te worden.

IN/13. SLUITING VAN EEN LOKAAL EN VERANDEREN VAN LOKAAL
13.1. TIJDENS DE COMPETITIE: (= van 01/07 tot prijsuitreiking)
1. Een ploeg kan veranderen van lokaal bij volgende gelegenheden:
* het lokaal wordt gesloten tijdens de competitie.
* er is een verandering van lokaalhouder(ster).
Alle leden blijven wel lid van dezelfde ploeg en kunnen niet afzonderlijk veranderen van
lokaal.
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2.

3.

Het nieuwe lokaal moet ofwel:
• een lokaal zijn dat niet is aangesloten bij de federatie.
• een lokaal zijn, aangesloten bij de federatie, die een bijkomend biljart heeft die niet
bespeeld wordt voor de competities van de GZV.
Het nieuwe lokaal, of bijkomende biljart in aangesloten lokaal, zal pas kunnen aanvaard
worden na controle en goedkeuring door een afgevaardigde van het GZV-bestuur.

13.2. BUITEN DE COMPETITIE
1. Een ploeg kan veranderen van lokaal indien, een aantal leden die gezamenlijk ten minste
70 % van het totaal aantal wedstrijden gespeeld hebben, aangesloten blijft bij dezelfde ploeg.
De overige leden kunnen bij een andere ploeg aansluiten zonder officiële overgang.
2. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren met ondertekening van de leden die wensen in
dezelfde ploeg te blijven en dit tegen uiterlijk 30 april.
3. Vrije keuze van lokaal.

IN/14. VERANDEREN VAN PLOEG TIJDENS HET SEIZOEN
Een speler kan tijdens het seizoen van ploeg veranderen als hij nog geen wedstrijd heeft
gespeeld bij zijn ploeg, kan dit doen voor 1 januari.
Om te veranderen van ploeg moeten 70 % van de spelers van zijn huidige ploeg
aftekenen op het transferformulier. Na akkoord en storten van € 20 op de GZV rekening kan
een transfer worden aangevraagd bij het bestuur.

IN/15. INSCHRIJVINGSFORMULIER ONDERTEKENEN BIJ MEER DAN 1
PLOEG
Een speler, die een inschrijvingsformulier ondertekent bij meer dan één ploeg, wordt geschorst
voor één speeljaar. Het gebruik van een valse naam geldt als verzwarende omstandigheid en
veroorzaakt een schorsing van 2 speeljaren.

IN/16. SPELEN ZONDER REGLEMENTAIR AANGESLOTEN TE ZIJN
1.
2.
3.

Een ploeg die een wedstrijd betwist met een speler die niet regelmatig aangesloten is,
verliest de ontmoeting met forfait.
De betrokken speler wordt 8 weken geschorst. Is de betrokken speler nog geen lid dan wordt
hij automatisch aangesloten.
Een speler is verplicht zijn lidkaart te tonen op een eenvoudige vraag van één van de
tegenstrevers.

IN/17. LOKAAL MET MEERDERE PLOEGEN
Een lokaal heeft het recht 2 ploegen in te schrijven per beschikbare biljart per wedstrijddag. De
ploegen zijn verplicht dezelfde ploegnaam te dragen. Het is verplicht de ploeg te benamen naar
het lokaal.

IN/18. PLOEG DIE IN ONTBINDING GAAT
10. a. Wanneer een ploeg in ontbinding gaat tijdens de heenronde, wordt een nieuwe
rangschikking opgemaakt waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de, door die
ploeg, gespeelde wedstrijden.
b. Wanneer een ploeg in ontbinding gaat tijdens terugronde verliest het de resterende
wedstrijden met forfait.
c. Deze ploeg kan geen aanspraak maken op een prijs.
d. De ploeg is echter vanaf dat ogenblik vrij van de boete voor een ploegforfait.
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2.

e. Indien deze ploeg schulden heeft aan de GZV kunnen de leden van deze ploeg geen
nieuwe lidkaart bekomen zolang zij hun deel in de schulden niet vereffend hebben.
Om in ontbinding te gaan zijn volgende punten noodzakelijk:
een brief gericht aan het GZV-bestuur en ondertekend door de ploegverantwoordelijke en
70 % van de leden.
NB: wanneer het GZV-bestuur deze ontbinding goedkeurt worden alle leden vrij beschouwd
voor het volgend seizoen.

IN/19. AANSLUITING VAN EEN NIEUWE PLOEG
De aanvraag moet digitaal via de site gedaan worden.

IN/20. NIEUWE BENAMING VAN EEN PLOEG
1.
2.
3.

Kan enkel buiten het competitieseizoen.
Het moet de naam van het lokaal zijn, aangevuld met een cijfer indien er meerdere ploegen
in hetzelfde lokaal zijn (nummers in oplopende volgorde).
De betrokken ploeg blijft in dezelfde afdeling.

IN/21. SPELEN VOOR GELD
Wie voor geld speelt tijdens door de federatie ingerichte wedstrijden wordt 1 jaar geschorst. Bij
herhaling levenslang.

IN/22. GESCHILLEN
Alle punten niet voorzien in onderhavig reglement worden naar eer en geweten onderzocht en
beslecht door het GZV-bestuur. Bij hoogdringendheid kan het GZV-bestuur reglementen wijzigen.
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