
Dagorde GZV dd. 14 oktober 2021. Tielt te 20.00u.   

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

Bemerkingen vorige vergadering? 

Geen. 

 

1. Financieel  

Ter herinnering: leden die vorig jaar lid waren en nu nog aansluiten betalen 5 euro.  

Kurt volgt de individuele FF’s op via de site.  

 

2. De wedstrijd Flandria – ’T Kadaster 

Op de speeldag zelf werd Kadaster ingelicht over een algemene FF door Flandria wegens een 

te kort aan 1 speler. Ondertussen werd last minute ook door Flandria contact opgenomen 

met het bestuur om te informeren naar andere mogelijkheden om alsnog een algemene FF 

te voorkomen.  

Kurt heeft getracht de situatie te bemiddelen zodat er toch kon gespeeld worden die avond. 

Er werd door het bestuur een oplossing gekozen in functie van de sportiviteit en het 

uitoefenen van onze hobby. We danken beide partijen om in te gaan op deze oplossing en 

toch te spelen.  

 

Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen zal het reglement aangepast 

worden. Procedure: het bestuur dient bij een algemene FF eerst op de hoogte gebracht te 

worden. Het bestuur zal nagaan of de reden van de FF gegrond is. Tevens zal er gekeken 

worden of er geen andere oplossing mogelijk is. Nadat het bestuur akkoord is met de FF,  

kan de tegenstander op de hoogte gebracht worden. 

 

3. Kampioenenhulde voorbereiding 

Zaal ’t SOK in Kachtem is vastgelegd en goedgekeurd voor 11 en 12 juni.  

Kurt neemt contact op met VES voor SABAM.  

Traiteur Nico Declerck ligt vast. Maureen vraagt ook eens na voor de bediening.  

Dj Rony Defour ligt vast.  

 

4. Verzekering GZV organisatie en evenementen 

Stefan heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij kantoor Bekaert. 

 

5. Competitie 

• Kurt zal wekelijks de resultaten bekijken en opvolgen of er individuele forfaits zijn. 

Daarna zal hij de correcte sanctie toepassen.  

 

We bekijken of het mogelijk is (bij het invoeren van de resultaten op de site) het 

spelersvakje blanco te laten bij de ploeg waarvan 1 speler ontbreekt (individuele FF). 

Nu moet er een naam ingevuld worden. 

 



• Aanvraag wedstrijdwijziging Pelikaan 2 – Frontduif 3 op 9/11/2021. Pelikaan is 

uitzonderlijk gesloten. Aanvraag werd gedaan door Pelikaan 2. Wisselen uit- en 

thuiswedstrijd.  

De ploegverantwoordelijke Therry Tim is akkoord met deze wijziging. Deze werd dan 

ook goedgekeurd door het bestuur.  

 

• Aanvraag uitstel wedstrijd Kom-Il-Foo 2 – Bassin 2 op 19/10/2021. Aanvraag werd 

gedaan door Kom-Il-Foo 2. Uitstel werd goedgekeurd door de tegenstander en het 

bestuur. Datum inhaalwedstrijd: 28/12/2021. 

 

• Heel wat ploegen sluiten niet correct af. We hebben ondervonden dat de site af en 

toe moet vernieuwd worden om te kunnen afsluiten. Van sommige ploegen hoorden 

we dat ze de knop niet vonden om af te sluiten. Met de smartphone moet er vaak 

naar rechts gescrold worden om de knop te bekomen.  

 

6. Overige? 

• Het nieuwe seizoen moet vlugger opgestart worden.  

Voorstel: ledenlijst bezorgen op 1 maart 2022, ledenlijst indienen tegen 1 mei 2022. 

Op die manier hebben we vlugger een beeld van het nieuwe seizoen.  

 

• Dirk zal de leden van de ombudsdienst samenroepen voor nieuwjaar. 

7. Nog te behandelen volgende vergadering 

• Vraag ziekenfonds 


