Verslag vergadering Bestuur GVP dd 23/10/2017
Aanwezig: Jacobs Ivo, VanDen Houwe Rudy, Cornelis Frans, Van Schepdael Geert,
Steeman Joël en Wauters Bart
Verontschuldigd: Van den Broeck Herman
1. Boetes:
 De boetes van de maand september moeten uiterlijk betaald zijn tegen eind
oktober, enkele clubs moeten dit nog doen.
 De boetes van de maand oktober zullen behandeld worden met deze van de
maand november. Op dit moment slechts twee boetes voor oktober, het gaat
de goede kant uit.
2. Bekercompetitie:
 Achtste finales worden afgewerkt, trekking van de kwartfinales zal doorgaan
op donderdag 2 november om 20.00h in het Hoofdlokaal. Zij die de trekking
willen bijwonen, zijn van harte welkom.
 Na de trekking zullen er eventueel wedstrijden omgedraaid worden indien
nodig, dit voor clubs met meerdere ploegen die gelijktijdig moeten thuis
spelen.
 Finale Beker zal doorgaan op zondag 1 april 2018 om 13.30h.
3. Koningschap 2018:
 Programma is klaar, met enkele nieuwigheden, aanpassingen, zie bijlage.
 Duo’s worden open gezet, dwz je mag met een speler van een andere club
spelen. Opgelet, inschrijvingsgeld wordt verrekend op club van
eerstvernoemde speler op inschrijvingsblad.
 Finale Duo’s met acht koppels ipv vier vorige jaren.
 Finale Individueel A-B-C-D: 16 finalisten. Dwz aanpassing voor de A-reeks tov
vorige jaren. De koning van 2017 Malfait Bjorn, moet niet deelnemen aan de
schiftingen. Dwz dat er nog 15 spelers zich kunnen plaatsen op vrijdag 6 april
2018. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, zal men max. 2 wedstrijden
moeten winnen om zich te plaatsen voor de finale.
 Duo’s GEMENGD (man + vrouw) wordt opnieuw georganiseerd op zaterdag
14 april 2018.
 Rankingtornooi wordt opnieuw ingevoerd: 16 eerste in rangschikking spelen
extra tornooi
4. Reglement 32 e: Letterwaarde in GVP-inrichting:
Dit reglement werd nogmaals besproken en het Bestuur heeft beslist om dit met
onmiddellijke ingang te schrappen. Dwz een speler met LW C, spelend in ereafdeling, mag vanaf heden in de C-reeks deelnemen tijdens het Koningschap.
Uiteraard mag men deelnemen in B of A-reeks, keuze is hier vrij.
Dit geldt eveneens voor de duo’s, spelers met C in ere, mogen lager meespelen.
5. Aankoop beamer:
Er werd een beamer aangekocht om te gebruiken bij alle vergaderingen. Deze zal
ook handig zijn in de toekomst voor info digitaal wedstrijdblad, en uitleg reglementen.
De beamer zal ook gebruikt worden tijdens de finaledagen van het Koningschap.

6. Varia:
 Kalender-en reglementenboekje 2018-2019:





voorstel is om de kleine boekjes (formaat A5) niet meer te laten drukken, dit
om kosten te besparen voor Verbond en clubs.
Voorstel om enkel formaat A4 te laten drukken, en dit telkens 1 exemplaar
per ploeg die men inschrijft, en GRATIS aan de clubs te schenken.
Iedere ploeg zal bij inschrijving papier invullen met aantal boeken men wil,
uiteraard de extra boeken betalen.
Kalender-en reglementenboek zal ook te downloaden zijn op de site, en zal
ook per mail doorgestuurd worden.

Volgende vergadering is op maandag 27 november 2018, om 19.30h in Hoofdlokaal.
Ivo Jacobs
Voorzitter GVP

