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1. Digitaal wedstrijdblad: 

Wij krijgen nog steeds de melding dat er clubs zijn die hun wedstrijdblad reeds 

in de namiddag invullen en zo de tegenstander de kans geven om naar de 

ploegopstelling te kijken. Bij deze een oproep aan iedereen om dit niet meer te 

doen en het wedstrijdblad om 19.55h samen met de tegenstander in te vullen. 

2. Privacywet: 

Er werd gevraagd met de Algemene Vergadering dd augustus 2018 om tegen 

eind september 2018 alle spelers van jullie club het document te laten 

ondertekenen voor de privacywet. Vandaag 31 januari 2019 ontbreken er nog 

de documenten van BC Oude Statie en BC The Corner. Bij deze nogmaals een 

oproep aan deze clubs om dit asap in orde te brengen.  

3. Zitdagen seizoen 2019-2020: 

Zoals vermeld in verslag dd 25-10-19, hebben we iets uitgewerkt en getest om 

afspraken te maken tussen clubs en Bestuur indien dit noodzakelijk is. Dit zal 

via onze website gaan, meer info met de Algemene Vergadering in april. 

4. Koningschap 2019: 

Alle documenten zijn bij de clubs, inschrijvingen moeten binnen zijn op 

donderdag 21 maart 2019, alsook de inschrijvingen voor Kampioenschap van 

Brabant.  

Jullie zullen op 14 maart 2019 de inschrijvingsdocumenten nogmaals verstuurd 

krijgen via mail. Joël Steeman heeft iets uitgewerkt wat makkelijk werken is 

voor jullie, maar ook voor ons. Ten eerste zal het veel duidelijker zijn qua schrift 

en het zal ons ook helpen bij klaarmaken inschrijvingslijsten voor de trekking 

van 28 maart 2019. 

De inschrijvingsdocumenten best opslaan en invullen wat jullie nodig hebben. 

Jullie moeten enkel de blauwe vakjes invullen: naam club, stamnummer, de 

BGB-nr van de speler invullen, en automatisch komen alle gegevens van de 



speler tevoorschijn, nadien moet je de juiste datum nog aanklikken in de uiterst 

rechtse kolom. Document opslaan en doorsturen, of afprinten en in 

Hoofdlokaal binnen brengen.  

5. Bekercompetitie: 

Wij willen alle clubs bedanken die meegewerkt hebben aan het verplaatsen van 

sommige wedstrijden in de halve finales. Op zondag biljarten is voor vele 

mensen moeilijk en wij zullen in de toekomst hiervoor een oplossing proberen 

te vinden. 

Wat de finale betreft, deze zal doorgaan op 21 april om 13.30h. De thuisploeg 

oefent in van 13 tot 13.15h, de bezoekers van 13.15 tot 13.30h. Wie thuisploeg 

is, kunnen jullie raadplegen bij rubriek Beker. 

Wij hebben als Bestuur beslist om voor de Beker, die nog moest ingevuld 

worden op papier, geen enkele boete aan te rekenen aan de clubs. Wij hadden 

in totaal 30 boetes voor drie speeldagen Beker, enkel om jullie een idee te 

geven hoe snel het digitaal wedstrijdblad ingewerkt is. Volgend seizoen zal de 

Beker ook digitaal verwerkt worden. 

6. Gesjoemel wedstrijdblad: 

Er zijn clubs die proberen te sjoemelen met opstelling om zo spelers 

speelgerechtigd te krijgen voor de Bekerfinales. Ons Bekerreglement heeft een 

duidelijk artikel wat betreft deelname aan de finales.  

Bij deze laten wij weten dat wij iedere wedstrijdopstelling om 8h zullen 

bekijken, alsook de afsluiting. Bij vaststelling van gesjoemel zullen wij ook de 

tegenstander op het matje roepen.  

7. Zaterdagkompetitie: 

Op donderdag 14 februari is er een vergadering voorzien in het Hoofdlokaal 

met alle zaterdagploegen om sommige zaken te bespreken. 

Bij deze doen wij nogmaals een oproep aan alle clubs om onze zaterdagreeks 

uit te breiden, en in het speciaal aan de clubs GVP die in het Piratenverbond 

Aalst spelen.  

Het voorstel van BGB om alle zaterdagcompetities onder te brengen onder 

Nationaal Verbond, maar dan wel regionaal spelen, is op zich een goed idee. 

Maar dan moeten onze buren uit Aalst wel meewerken. Wel, wij zullen deze 

clubs zelf een brief sturen met de vraag of ze willen meedoen. Zo kan er 



eventueel een reeks gemaakt worden met clubs uit Aalst en Pajottenland 

samen. 

8. Varia: 

 

➢ BC Strijtemboys speelt hun thuiswedstrijden in lokaal BC De Poort, 

dit tot einde seizoen 2018-2019 

➢ Bespreking aankoop trofeeën voor Koningschap 

 

Einde vergadering: 22.15h. 

 

Bestuur GVP 


