Verslag Bestuursvergadering 20.12.2018
Aanwezig: Ivo Jacobs, Rudy VanDen Houwe, Joël Steeman en Geert Van
Schepdael
Verontschuldigd: Frans Cornelis en Bart Wauters
1. Koningschap 2019 en Kampioenschap van Brabant 2019:
➢ Programma’s zijn afgewerkt
➢ Alle documenten worden bijgevoegd in het maandblad januari en
zullen ook te raadplegen zijn op de site GVP
➢ Gelieve inlichtingsblad goed te lezen en door te geven aan jullie
leden
2. Digitaal wedstrijdblad:
➢ Er kwamen vragen van verschillende clubs ivm het steeds opnieuw
moeten inloggen op een avond. Dit werd nagevraagd bij de makers
van het systeem en het antwoord is: de wifi-connectie valt weg.
Dit probleem is ook te horen in andere Verbonden, dus hier kan
niets aan gedaan worden.
➢ BELANGRIJK: de opstelling van de ploeg moet je niet op voorhand
invullen zodat de andere ploeg dit kan zien. Voor de mensen die
dit niet goed begrepen hebben, niet meer doen aub. Opstelling
doe je best pas om 07.55h samen met de andere ploeg.
3. Zitdagen Bestuur:
➢ Op dit moment is de wekelijkse zitdag van het Bestuur op
donderdag. Vanaf volgend seizoen valt de wekelijkse zitdag weg,
reden, met het digitaal wedstrijdblad valt er veel werk weg. Er zal
wel mogelijkheid zijn om een afspraak te maken via de website,
meer info hierover volgt nog.
4. Beroepscommissie:
➢ Melissa Dusaussoy BC Jona heeft haar ontslag ingediend in de
Beroepscommissie. Bij deze vragen wij kandidaten om haar te
vervangen. Opgelet, liefst iemand van een club die nog niet in de
Beroepscommissie vertegenwoordigd is.

5. Bekercompetitie:
➢ Aangezien de Bekerwedstrijden dit seizoen nog op papier moeten
gezet worden, hebben wij vastgesteld dat vele clubs hun
wedstrijdblad van 26 oktober 2018 te laat binnen gestuurd
hebben. Let wel, de wedstrijdbladen van 2 november, hier houden
wij rekening mee met de staking van de Post. De lijst met
desbetreffende boetes kan men raadplegen in bijlage.
6. Kompetitie:
➢ Er kwamen reeds een paar vragen omtrent stijgen en dalen dit
seizoen. Wij hebben dit besproken en hebben reeds beslist dat de
laatste in de rangschikking sowieso gaat zakken. De bedoeling is
om opnieuw volle reeksen (liefst 14 of 12) te maken, maar dit
hangt af van vele factoren.
➢ Wat stijgen betreft, gaan de eerste twee in de rangschikking naar
boven.
➢ In ons reglement staat duidelijk vermeld dat het Bestuur het aantal
stijgers en dalers kan wijzigen indien nodig.

7. Zaterdagkompetitie:
➢ Ten eerste willen wij onze kompetitie uitbreiden, hopelijk sluiten
de clubs die nu in Piratenverbond Aalst spelen, zich bij ons aan. Wij
kunnen deze clubs niet verplichten, maar wij vinden het wel spijtig
dat clubs zeggen dat ze niet op zaterdag spelen.
➢ Ten tweede, wat ik in vorige mail vermeld heb ivm idee BGBVoorzitter om alle zaterdagkompetities samen te brengen onde
regionale kompetitie, hiervoor zal een vergadering ingelegd
worden. De datum zullen wij nog doorsturen.
8. Varia:
➢ Voorstel voor nieuwe ideeën, reglementen: tot op heden nog niets
ontvangen van de clubs. Jullie hebben nog tijd tot 5 januari 2019
om dit te doen.
➢ Toestand van de biljarts: er is een duidelijke oproep naar alle
cafébazen en clubverantwoordelijken toe om de biljarts beter te
onderhouden. Er komen vele klachten binnen ivm lijnen die niet
meer zichtbaar zijn, gaten die te groot staan. Wat dit laatste
betreft, er zijn problemen met de rubbers dit seizoen, en dit in alle

Verbonden. Blijkbaar zijn de rubbers 1 mm dunner en dit geeft zo
meer speling. Wij zijn op zoek naar de oudere reeks, maar deze
zijn nog moeilijk te vinden.
Einde Vergadering: 22.00h.

Verder willen wij namens Bestuur GVP, iedereen Prettige feesten en een
sprankelend, sportief 2019 toewensen.
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