Verslag vergadering Hoofdbestuur GVP dd 19/02/2020

1. Afhalen spelerscontracten 2020:
De clubs die niet aanwezig waren, kunnen hun contracten ophalen in
het Hoofdlokaal BC De Welkom. De contracten moeten ten laatste tegen
7 april in ons bezit zijn. Wie te laat is, zal een boete ontvangen.

2. Wedstrijd BC Bascul – De Poort 1 dd 17/01/2020:
Art. 50 f van ons reglement wordt toegepast, uitslag 6-0 blijft en €125
boete ten laste van BC De Poort 1.

3. Bekerwedstrijd BC De Welkom 1 – BC Josan 2 dd 21/02/2020:
Art. 2 van het Bekerreglement wordt toegepast, uitslag wordt 6-0 en
boete van €125 ten laste van Josan 2.

4. Stijgers en dalers seizoen 2019-2020:
Er komen steeds meer en meer vragen van hoeveel dalers en stijgers.
Zoals vermeld in ons reglement de laatste twee ploegen zakken en de
twee eerste stijgen.
Het Bestuur denkt er over na om de reeksen in de toekomst te laten
dalen naar 12 ploegen en de Beker in een poulesysteem te gooien zodat
iedereen evenveel wedstrijden kan spelen.
In een systeem van 12 ploegen zou je kunnen spreken van 1 stijger en
daler. Zo kan je de kwaliteit van de reeksen opbouwen ook.
Dit is niet zo een eenvoudige oefening, alles hangt af van het aantal
ploegen die ingeschreven worden. Bij deze vragen wij om met ons eens
mee te denken over dit voorstel.

5. Koningschap 2020:
Ter herinnering, de inschrijvingen moeten ons uiterlijk 19 maart 2020
bereiken aub. Wie nog spelers heeft met een NA-letterwaarde, gelieve
ons via mail te laten weten over wie het gaat en dan zullen deze spelers
een LW krijgen.

6. Kampioenschap van België 2020:
Zoals jullie weten, organiseert BC Jagershof het BK 2020 in zaal Chloë te
Ninove. Het is van in 1997 geleden dat er nog en club van GVP dit
georganiseerd heeft. Bij deze een oproep om jullie eventuele
inschrijvingen voor eind maart 2020 te voltooien.
Het voltallige GVP-Bestuur zal de inrichters helpen door tijdens de
weekdagen de sturing van de wedstrijden in goede lijnen te leiden.

Volgend vergadering donderdag 19 maart 2020.

Bestuur GVP

