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1. Digitaal wedstrijdblad: 

Stand van zaken op dit moment: alles verloopt goed op qua invullen blad zoals 

gevraagd bij aanvang seizoen. Enkel bij het afsluiten soms nog een klein 

probleem bij twee clubs.  

Wat klassement betreft, zijn er soms nog problemen wat betreft volgorde. Men 

is hier volop aan het werken en nu staat alles cfrm onze reglementen. Wij 

vinden het ook tof dat sommige mensen dit opvolgen, op facebook gooien, 

maar aub doe dit met het nodige respect.  

2. Privacywet: 

Er werd gevraagd met de Algemene Vergadering om tegen eind september alle 

spelers van jullie club het document te laten ondertekenen voor de privacywet. 

Vandaag 25 oktober, zijn er slechts twee clubs die in orde zijn nl. BC 

Notekrakers en BC Leetvermaak. De nieuwe clubs zoals BC Splash, BAscul en 

Torenspurters vallen hier uit, deze zijn ook in orde. Wij vragen dit in orde te 

zetten tegen eind november, is dit niet ok, wordt er in de terugronde niet 

gespeeld door de desbetreffende clubs.  

 

3. Aansluitingen seizoen 2019-2020: 

Vanaf volgend seizoen zal men enkel kunnen aansluiten via de identiteitskaart 

en een kaartlezer. Belangrijk detail, de persoon moet zijn code weten, anders 

kan men niet aansluiten. Wij hebben ook al beslist dat er maar één dag zal 

voorzien worden om de aansluitingen te kunnen doen nl. woensdag. Reden 

hiervoor is nl. dat we zo de clubs nog meer kunnen helpen door een dag extra 

te creëren om de aansluiting te voltooien zodat de speler op vrijdag al kan 

meespelen.  

De groene kaart, kostprijs €15 ( dit bevat kaart €5 en lidgeld €10 want de 

meeste clubs weten dit niet meer), deze moet niet meer aangekocht worden. 

Jullie moeten enkel het formulier lidmaatschap invullen, op woensdag naar 



Hoofdlokaal komen met speler, identiteitskaart, code en €10 lidgeld 

meebrengen. Dus per speler kost het €5 minder. 

4. Zitdagen seizoen 2018-2019: 

Zoals jullie weten is de zitdag dit seizoen op donderdag. Aangezien wij met het 

digitale systeem qua wedstrijdbladen minder administratief werk hebben qua 

ranking etc., zien wij weinig of geen mensen.  

 Nu, wij willen iets uitproberen naar volgend seizoen toe. Als er iemand een 

specifiek probleem, vraag of voorstel heeft, dan vragen wij jullie om dit via het 

contactformulier op onze website in te vullen. Maw dit is een afspraak maken 

zoals je bij de dokter zou doen. Jullie aanvraag komt bij verschillende mensen 

van het Bestuur terecht en je zal asap een antwoord krijgen om de afspraak te 

bevestigen. Wij willen hiermee onnodige kilometers en tijd voor de 

Bestuursleden besparen.  

5. Varia: 

 

➢ Er zijn meldingen van biljarts waar de lijnen bijna niet meer 

zichtbaar zijn. Bij deze oproep aan alle clubs om dit eens te 

controleren aub, dit om discussies te vermijden. 

➢ Uitgestelde wedstrijden: sommige verlopen goed via mailverkeer, 

maar nog niet allemaal. Gebruik deze makkelijke weg van 

communicatie aub. Voor zaterdagkompetitie moeten nog twee 

data hebben en dit voor 15 november aub. 

➢ Er liggen nog steeds nieuwe aansluitingskaarten in het Hoofdlokaal 

die nog niet afgehaald zijn. Nogmaals oproep aan de 

clubverantwoordelijke om zijn verantwoordelijkheid te nemen, 

alle spelers en kaarten controleren om te zien wat je mankeert.  

Einde vergadering: 22.15h. 

Bestuur GVP 


