GOLFBILJARTVERBOND PAJOTTENLAND
Verslag bestuursvergadering van zaterdag 26 februari 2022
Aanwezig: Ivo Jacobs, Bart Wauters, Joël Steeman, Filip Van Eeckenrode,

Alain Floru, Wim Van

Droogenbroeck

1) Wedstrijd Splash – Dreamers 1 van 18/02/22 niet gespeeld
De wedstrijd tussen Splash en Dreamers 1 heeft niet plaatsgevonden. Het GVP-bestuur is tot de
vaststelling gekomen dat dit is gebeurd op basis van miscommunicatie tussen partijen en heeft beslist
dat de wedstrijd op een nog te bepalen datum moet plaatsvinden.
Hierbij willen we tevens nog eens benadrukken dat de aanvragende ploeg het innerlijk reglement en
meer bepaald Art. 21c moet volgen en het nodige officiële document ”Aanvraag wijziging datum”
moet invullen en aan het hoofdbestuur bezorgen. Bij niet-naleving zal Art 21c worden toegepast.

2) Uitgestelde wedstrijd PRB2 – OUD2 van 26/11/2021 wegens corona
Deze wedstrijd werd uitgesteld door een aantal besmettingen. Gelet op de moeilijke
overeenstemming om een geschikte vervangdatum te vinden door beide ploegen heeft het GVPbestuur zelf een datum vastgelegd waarop de inhaalmatch dient gespeeld te worden. De voorziene
datum is zaterdag 30 april om 20u. Beide ploegen kunnen onderling het aanvangsuur nog zelf
wijzigen.

3) Wedstrijd JGH6 – KRA2 van 18/02/2022 niet gespeeld wegens “stormwind”
Deze wedstrijd is niet gespeeld omdat enkele spelers van Krakers 2 het te gevaarlijk vonden om zich
op de weg te begeven door de stormwind. GVP-bestuur vindt het jammer dat zij niet op de hoogte
werden gesteld en er enkel naar de tegenstander gecommuniceerd werd.
Het GVP-bestuur heeft een datum vastgelegd waarop de wedstrijd moet plaatsvinden, nl.
zaterdag 30 april om 20u. Beide ploegen kunnen onderling het aanvangsuur nog zelf wijzigen.
BC Krakers 2 krijgt een boete van €50 volgens art. 21 innerlijk reglement.

4) 2x opgesteld op één speeldag n.a.v. een uitgestelde wedstrijd
Dubbele opstelling van speler Nico Schutz bij OSS2 en OSS3 op het wedstrijdblad van 26/11/2021 bij
een uitgestelde wedstrijd, en dus in overtreding van Art.7-f ( een speler die een uitgestelde of te herspelen
wedstrijd speelt en reeds deelgenomen heeft aan een op die datum voorziene wedstrijd).

Het GVP-bestuur hanteert hier de toepassing van het innerlijk reglement Art.7-e wat betreft de FFscore. Beide wedstrijden PRB3- OSS2 en OSS3-NTK2 worden 6-0 en 0-6. De uitslagen en klassement
zullen aangepast worden.

Echter hebben we na onderzoek vastgesteld dat betrokkene opgestelde speler op het moment van
de PRB3 – OSS2 dd 26/11/2021, in Covid-19 quarantaine was geplaatst. Hij werd zonder zijn
medeweten op het wedstrijdblad ingevuld als reserve. Zodoende hebben we beslist om de speler in
kwestie niet te bestraffen / schorsen volgens Art.7-e.

5) Opmerking gekregen ivm ploegen v dezelfde club
Er is een opmerking gekomen om ploegen van dezelfde club die in dezelfde afdeling spelen vroeg op
het seizoen tegen elkaar te laten spelen. Het bestuur heeft dit de vorige jaren steeds proberen te
doen, maar dit is niet altijd mogelijk ivm het samenstellen van de kalender.

6) Einde seizoen
a) Wanneer de algemene vergadering einde seizoen zal doorgaan wordt vastgelegd op onze
volgende bestuursvergadering.
b) Alsook wanneer/waar en hoe de kampioenenvieringen plaatsvinden.

7) Koningschap 2022
a) Bespreken taakverdeling / aanwezigheid bestuursleden
b) Bekers – trofeeën aankopen
c) Inschrijvingen Koningschap zal digitaal kunnen gebeuren dankzij een tool aangereikt door Joel,
De inschrijvingstool zal binnenkort worden doorgegeven aan alle clubs met de nodige uitleg.

8) Opmerking over kapiteins in EW
We stellen vast dat niet altijd de kapiteinsnamen worden ingevuld op het EW, mogen we vragen aan
alle clubs om hier toch aandacht aan te schenken?

9) Varia:
Bespreking van de agendapunten met Joel en Filip die hebben deelgenomen aan de algemene
vergadering van alle KBGB- verbonden.
Voorstellen onderzoeken om het spelsysteem aan te passen naar het seizoen 2022-2023 toe,
iets uitwerken tegen volgende bestuursvergadering / organiseren poll?

10) Volgende bestuursvergadering op maandag 28 maart om 19u30
GVP SECRETARIS

