GOLFBILJARTVERBOND PAJOTTENLAND
Verslag van de bestuursvergadering van donderdag 3 november 2022
Aanwezig: Jacobs Ivo, Van Eeckenrode Filip, Wauters Bart, Steeman Joël, Floru Alain
Verontschuldigd: Van Droogenbroeck Wim
Deze vergadering vervangt dewelke gepland stond op donderdag 10 november 2022.

1) BC Asse 1: niet voldoende spelers met een cijfer 1:
➢ We hebben vastgesteld dat er tijdens de wedstrijd tussen Terminus en Asse 1 van 14-10-22
bij de bezoekende ploeg maar 3 spelers met een cijfer 1 meegespeeld hebben. Volgens ons
innerlijk reglement Art. 17.b moeten er 4 spelers deelnemen aan de wedstrijd met een cijfer
gelijkwaardig aan hun ploeg. Toepassing van ons innerlijk reglement Art 17. b en d, verlies
met 0-6 en een boete van 50€. Het klassement zal aangepast worden.
➢ Ondertussen heeft BC Asse twee nieuwe spelers aangesloten en is de spelerslijst aangepast.

2) BC Bakske 2: speler Machiels Dirk 2x gespeeld tegen éénzelfde ploeg:
➢ We hebben vastgesteld dat tijdens de wedstrijd tussen Bakske 2 en Karrewiel van 28-10-22
in ere-afdeling, de speler Machiels Dirk heeft deelgenomen terwijl hij reeds had
meegespeeld met Bakske 1 op 23-09-22 tegen Karrewiel.
Toepassing van ons innerlijk reglement Art. 17.e; Verlies van de tweede wedstrijd met 0-6
en een boete van 50€. Het klassement zal aangepast worden.
➢ Hier moeten wij als bestuur ook even mea culpa slaan want zoals de meesten weten, heeft
het GVP-bestuur deze zomer aan de reglementen gewerkt om het allemaal eenvoudiger en
duidelijker te maken, maar jammer genoeg is hier een menselijke fout begaan. De
aanpassing van Art 17.e werd niet overgenomen in de papieren versie die elke club heeft
meegekregen op de algemene vergadering van 1 september 2022. Op de website staat de
correcte versie.
➢ Ook wij als bestuur waren toen van mening dat aan de eerste wedstrijd niets fout is en dat
alleen bij een eventuele tweede wedstrijd waar men een speler onterecht zou opstellen,
men dit dient te bestraffen.
➢ Het hoofdbestuur betreurt ook de uitlatingen van sommige spelers van Bakske 2 op de
sociale media. Voor alle duidelijkheid, we zijn geen bestuur die strooit met boetes om de
kas te spijzen.

3) Lokaalsverandering BC Gouden Bil 2:
➢ Vanaf heden speelt B.C. Gouden Bil 2 hun thuiswedstrijden in het volgend lokaal:
“ Snookerpalace” , Nieuwstraat 28 A, 1745 Opwijk. Roelands Steven is de
ploegverantwoordelijke, gsm 0477/50.16.77.
➢ Opgelet: B.C. Gouden Bil 1 blijft in het oude lokaal “café Bierhuis”.

4) EW voor de komende bekerwedstrijden:
➢ Momenteel is men nog bezig met het programmeren van het EW om het te kunnen
gebruiken voor onze specifieke bekerformule. Na de testfase wanneer alles in orde zal zijn,
zullen we naar alle clubs nog een elektronische handleiding doorsturen zoals dat ook is
gedaan bij de opstart van het EW voor de kompetitie.

5) De volgende bestuursvergadering zal doorgaan op 4/12/2022 om 19u30
in zaal ’t Jagershof.
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