
Verslag Bestuursvergadering GVP dd 8/05/2019 

Aanwezig: Jacobs Ivo, Vanden Houwe Rudy, Steeman Joël, Van Schepdael Geert 

en Wauters Bart 

 

1. Evaluatie Koningschap: 

➢ Prachtige accommodatie, lekker eten, 8 biljarts ter beschikking, 

dikke proficiat nogmaals aan BC Ossel Star. 

➢ Minpunt programma zaterdag 20 april, teveel op één dag, volgend 

jaar anders. 

 

2. Facebook: 

➢ Speler Kenny Pots (TCO) wordt voor 8 weken geschorst, dit conform 

art. 38 a van ons Innerlijk reglement, en dit met ingang vanaf 

speeldag 1 seizoen 2019-2020.  

 

3. Kalender 2019-2020: 

➢ Start kompetitie op vrijdag 6 september 2019, laatste speeldag 10 

april 2020. 

➢ ALLE Bekerwedstrijden zijn gepland op vrijdag, incl. halve finales. 

➢ Data Bekerwedstrijden:  

• vrijdag 1 en 8 november : achtste finales 

• vrijdag 20 en 27 december : kwartfinales 

• vrijdag 7 en 14 februari 2020: halve finales 

Dwz dat op 7 en 14 februari 2020 4 ploegen per reeks zullen spelen. Op 

deze data kan men evenwel wedstrijden inplannen die uitgesteld 

moeten worden in de terugronde, op voorwaarde dat deze niet moeten 

spelen voor de Beker. 

➢ Indien er wedstrijden moeten uitgesteld worden, neem tijdig contact 

op met de andere ploeg aub. Ook de documenten raadplegen die 

beschikbaar zijn op onze website. 

 

 

 



4. Uitbreiding Bestuur: 

➢ In vorige mails werd een oproep gedaan naar extra Bestuursleden 

en ook iemand voor de Klachtencommissie. Op dit moment twee 

kandidaturen, voor wie nog interesse heeft, kan zich melden tot 

24 mei 2019. 

 

5. Transferts 2019-2020: 

➢ Enkel op vrijdag 24 en 31 mei 2019 van 20 tot 22h. 

➢ Wat te doen? 

• Groene kaart (€15) aankopen indien nodig waar Voorzitter 

club en speler op tekenen, NIET op schrijven aub 

• Formulier aanvragen lidmaatschap (zie bijlage) invullen 

• Speler komt ook mee om transfer te tekenen 

• Er wordt €15 betaald per transfer 

Opgelet:  

➢ spelers van BC Strijtemboys en BC Toppershof die niet getekend 

hebben op het spelerscontract, deze moeten GEEN transfer doen 

wegens fusie van deze beide clubs. 

➢ Spelers van BC De Wijndruif, Jempi en Leetvermaak moeten enkel 

een nieuwe aansluitingskaart tekenen wegens ontbinding van hun 

club, dus GEEN transfer. 

 

6. Controle Biljarts: 

➢ Zoals vermeld op de Algemene Vergadering dd 26/4/19 zal er in de 

laatste week voor aanvang kompetitie een controle gedaan 

worden van alle biljarts.  

➢ Vereisten: nieuw laken, duidelijke lijnen zichtbaar, goede 

verlichting. 

➢ Op de Algemene Vergadering van vrijdag 16 augustus 2019 zal de 

lijst meegegeven worden met de data wanneer Bestuur zal 

passeren.  

Einde Vergadering, 22.15h. 

Mvg 

Ivo Jacobs 

Voorzitter GVP 


