
    

                                    GOLFBILJARTVERBOND PAJOTTENLAND 
Verslag van de algemene vergadering van vrijdag 17 juni 2022 

     Aanwezig: GVP-bestuur en alle clubs.    

   

Agenda: 

1) Niet aanwezige clubs: 

➢ BC. Ossel-Star – BC. Mollem – BC. Dreamers  en BC. Bakske, deze 4 clubs krijgen een boete 

van 25€ volgens Art. 30 

 

2) Evaluatie van het afgelopen seizoen en vooruitblik: 
➢ Nog nooit werd er zoveel vergaderd als het afgelopen seizoen, mede door de coronagolven die de 

kalender danig in de war brachten. Tussen de sluitingsuren van de cafés door hebben we even 

moeten schakelen op een ander spelsysteem met 3 ballen, gelukkig was dit maar van korte duur.                           

We mogen zeggen dat we het seizoen al bij al goed hebben kunnen afwerken. 

➢ De kompetitie was overal tot op het einde spannend behalve in 3de A. 

➢ De barragewedstrijden die normaal doorgingen tijdens het Koningschap zijn nadien gespeeld in   

zaal ‘t Jagershof. Deze wedstrijden waren spannend ( laatste eindigde pas na 4u ‘s morgens) en 

trokken heel wat kijklustigen. 

➢ Het Koningschap was een succes met 672 inschrijvingen, de A-reeks viel wat tegen met slechts 47 

inschrijvingen, daar zullen we volgend jaar zien om dit af te werken op 1 schiftingsdag. Volgend 

seizoen zal er voor de andere letterwaarden telkens 3 schiftingsdagen voorzien worden. 

➢ In het seizoen 2022-2023 zal het Koningschap ingericht worden door BC De Oude Statie van 1 tot 16 

april 2023. Voor 2024 zal BC Ossel-Star de inrichtende club opnieuw worden. 

 

 

3) Kampioenen seizoen 2022-2023 
➢ Ere    Jagershof 1  3de A   Jagershof 7 

           1ste   Reedijk 1  3de B   Jona 2 

          2de    Vooruitgang 1 

 

4) Barragematchen 
➢ Winnaars vd barragematchen zijn: Bakske 1 – Ossel Star 1 – The Corner 1 – Gouden Bil 2 

 

 

5) Winnaars Individueel klassement 
➢ Ere    De Raes Jorg  3de A   Steeman Jarne 

          1ste   Meskens Jurgen  3de B   Mertens Rudy 

          2de    Kemps Gunther 

 

Proficiat aan alle kampioenen en winnaars ! 



6)  Afrekenen seizoen 2022 met nieuw seizoen 2023   
➢ De eindafrekeningen van het seizoen 2021-2022 ( boetes, prijzengeld eindklassement enz..) zal 

verrekend worden met de kosten van het nieuwe seizoen 2022-2023 ( inschrijvingsgeld clubleden, 

transfers, waarborgen voor de nieuwe clubs enz…) 

 

7) Uitleg over transfers 
➢ De voorzitter legt nog even kort uit wat de regels zijn bij transfers, nieuwe aansluitingen: 

➢ Volgende en laatste dag waarop er nog gewone transfers kunnen plaatsvinden is op donderdag 30 

juni van 20 tot 22u. De speler moet aanwezig zijn met identiteitskaart. 

➢ Vanaf 1 juli kan men nieuwe spelers aansluiten en dit kan ook online gebeuren met de ID-kaart. 

 

8) Start seizoen 2022-2023 
➢ De kompetitie start op 9 september 2022 

➢ De bekerkompetitie zal herbekeken worden, het poulesysteem zal blijven maar het aantal ploegen 

in een poule zal vergroten, ook zal er gekeken worden naar een ander spelconcept waardoor we de 

spankracht kunnen vergroten tot op de laatste speeldag. Dit was niet zo bij de afgelopen beker-

campagne waardoor er op de laatste speeldag toch wel wat wedstrijden niet werden gespeeld. 

➢ Inschrijvingen van de clubs voor het nieuwe seizoen moeten binnen zijn op donderdag 30 juni ! 

Er moeten op dit ogenblik nog 10 clubs hun formulieren indienen. 

 

9) Reglementen 
➢ De reglementen zullen herbekeken en aangepast worden zodat alles veel duidelijker wordt voor 

iedereen. Indien er voorstellen zijn feel free om deze te melden aan het bestuur. 

 

10) Volgende bestuursvergadering zal doorgaan op maandag 4 juli om 19u30. 

 

 

 

 

                                                                GVP   SECRETARIS    

 

                                                       

 


