GOLFBILJARTVERBOND PAJOTTENLAND
Verslag bestuursvergadering van maandag 18 oktober 2021
Aanwezig: Ivo Jacobs, Bart Wauters, Joël Steeman, Filip Van Eeckenrode, Alain Floru, Wim Van
Droogenbroeck

1) Controle betalingen afrekeningsstaten
Alle clubs hebben binnen de voorziene termijn betaald waarvoor een dikke proficiat, één club echter
niet maar dit is louter te wijten aan een foutje van het bestuur in de opgegeven rekeningnummer.
De nieuwe aansluitingen van spelers gemaakt in september moeten nog doorgerekend worden door
de penningmeester en zullen naar de desbetreffende clubs verzonden worden.

2) Bekermatch Oude Statie 4 – Gouden Bil 3 (FF) = 6-0
Volgens het bekerreglement punt 2 dat zegt:
Per ontmoeting dienen er minstens 5 spelers per ploeg aan de wedstrijd deel te nemen, zo niet,
verliest deze ploeg met forfait.
Hierdoor zal de club Gouden Bil een boete van € 125 opgelegd worden.

3) Kledij nieuwe bestuursleden
De nieuwe bestuursleden zullen een hemd aangemeten krijgen met het logo van GVP.

4) Programma koningschap 2022
Het Koningschap 2022 zal zoals reeds eerder vermeld doorgaan van 9 april t/m 24 april 2022,
Ingericht door BC Ossel Star en dit in zaal Brussegem.
Het speelschema is besproken en vastgelegd en zal nog gecommuniceerd worden naar alle clubs en
op de website geplaatst worden.

5) Installatie teams
Ook de GVP bestuursleden maken gebruik van de moderne middelen om te communiceren onderling
en dit nu ook via teams..

6) Vraag om hervorming kompetitie?
Omdat er vanuit bepaalde hoeken opmerkingen gesteld zijn over het soms late uur waarop de
matchen nog aan de gang zijn, wil het GVP bestuur alle mogelijkheden onderzoeken om onze geliefde
hobby aantrekkelijker te maken. Dus een oproep aan alle clubs en spelers; alle voorstellen zijn
welkom en zullen zeker onderzocht worden op hun haalbaarheid.

7) Lokaalverandering
BC Times in eerste afdeling zal vanaf heden hun thuismatchen afwerken in een nieuw lokaal:
“ Vissershof” (visvijver), Spaanseweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Tel: 0476/23.02.72

8) Varia
De bekermatch van BC Krakers 2 tegen Ossel Star 1 in 2de afdeling wordt gespeeld op
zondag 31 oktober a.s.

9) Volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 22 november 2021.
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