
Bestuursvergadering GZV dd. 13 juli 2021 te Oostrozebeke   

Aanwezig: Stefan De Backer, Maureen Ryckoort, Dirk Detailleur en Kurt Cardoen. 
 
1. Financieel  
Kurt heeft laten weten dat de coronavergoeding werd ontvangen van de sportraad Izegem.  
 
2. Verwerken inschrijving van de ploegen/leden 
Stefan scant de ledenlijsten in en zal deze opslaan op Google Drive.  
Maureen zal daarna de ledenlijsten verwerken in de gegevensdatabank en aanduiden welke leden niet 
aangesloten waren vorig seizoen. Op die manier kan Kurt zien wie 12.50 euro dient te betalen, voor het 
opstellen van de rekeningen. Maureen maakt de lidkaarten.  
 
3. Indelingen ploegen/reeksen 
We zullen spelen in 3 reeksen van 10 ploegen. Siberië en Vrij Polen spelen in vergelijking met vorig seizoen 
in 2e afdeling. Dit werd besproken met de 2 ploegverantwoordelijken.  

 
 
4. Kampioenenhulde 2021-2022 
De kampioenenhulde gaat door op 11 juni.  
DJ: Stefan heeft Rony Defour vastgelegd.  
Traiteur: Maureen ligt Nico Declerck opnieuw vast.  
Zaal: Kurt legt zaal ’t SOK vast via het online formulier. We leggen 11 en 12 juni vast.  
 
5. Kampioenschappen 2021-2022 
De kampioenschappen gaan door op 9 en 10 april 2022. Al naargelang het aantal inschrijvingen wordt er 
gewerkt met schiftingen op 8 april. Op die manier kunnen we voorkomen dat er te veel wedstrijden 
moeten gespeeld worden op 1 dag en bijgevolg te lang moet worden gewacht.  
Zaal Vrij Polen werd vastgelegd.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Overige voorbereidingen seizoen 2021-2022 

 Stefan verzamelt alle ledenlijsten en scant deze in.  
 Maureen verwerkt de ledenlijsten en maakt de lidkaarten.  
 Kurt maakt de rekeningen.  
 Stefan maakt het jaaroverzicht + de kalender op.  
 Dirk en Kurt zorgen voor het kopiëren en alles in orde steken van de groene mapjes.  
 Maureen past het watermerk van de reglementen aan.  
 De stick met alle documenten voor het groen mapje wordt samengesteld door Stefan en Maureen 

en wordt daarna bezorgd aan Dirk en Kurt.  
 Dirk bekijkt/controleert de sponsors voor de druk van de affiche.  
 Dirk en Kurt bezoeken nieuw lokaal ’T Kadaster in Moorslede.  
 Dirk bezoekt enkele sponsors.  
 Maureen en Stefan maken overzicht lokalen/ploegverantwoordelijken voor groen mapje.  
 Maureen verwerkt alle gegevens online (site).  

 
 
 


