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Aanwezig:  Ivo Jacobs, Bart Wauters, Joël Steeman, Filip Van Eeckenrode,  Alain Floru, Wim Van        

Droogenbroeck  

1) Installatie nieuw bestuur en functiebeschrijvingen: 

Verwelkoming van 2 nieuwe leden in het hoofdbestuur en verdeling van de functies. 

Voorzitter: Ivo Jacobs    Kaarthouder + Electronisch wedstrijdblad: Joël Steeman 

Secretaris: Alain Floru   Beker + Webmaster: Bart Wauters 

Reglementen: Filip Van Eeckenrode Penningmeester: Wim Van Droogenbroeck 

2) Reeksen en kalender nieuw seizoen: 

Ons verbond telt momenteel 63 ploegen. Er zijn 3 reeksen van 13 ploegen en 2 reeksen van 12 ploegen.      

De kalender zal eerstdaags gepubliceerd worden op de GVP-site.  

Stijgers en dalers zullen bepaald worden volgens onderstaand schema: 

Ere afdeling: 

➢ Laatste in klassement zakt naar eerste afdeling 

➢ Voorlaatste in klassement speelt barragewedstrijd tegen tweede in eerste afdeling. Deze wedstrijd 

wordt gespeeld op Koningschap. 

Eerste afdeling: 

➢ Kampioen in eerste stijgt naar ere afdeling 

➢ Tweede in klassement speelt barragewedstrijd tegen voorlaatste van ere afdeling. Deze wedstrijd 

wordt gespeeld op Koningschap 

➢ Laatste in klassement zakt naar tweede afdeling 

➢ Voorlaatste in klassement speelt barragewedstrijd tegen tweede in tweede afdeling. Deze wedstrijd 

wordt gespeeld op Koningschap. 

Tweede afdeling: 

➢ Kampioen in tweede stijgt naar eerste 

➢ Tweede in klassement speelt barragewedstrijd tegen voorlaatste van eerste afdeling. Deze wedstrijd 

wordt gespeeld op Koningschap 

➢ Laatste in klassement zakt naar derde afdeling 

➢ Voorlaatste in klassement zakt naar derde afdeling. 
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➢ Derde laatste in klassement speelt barragewedstrijd tegen tweede van derde afdeling a of b, na 

trekking. Deze wedstrijd wordt gespeeld op Koningschap. 

➢ Vierde laatste in klassement speelt barragewedstrijd tegen tweede van derde afdeling a of b, na 

trekking. Deze wedstrijd wordt gespeeld op Koningschap. 

Derde afdeling: 

➢ Kampioen van derde A en B stijgt naar tweede afdeling 

➢ Tweede in klassement speelt barragewedstrijd tegen derde en vierde laatste van tweede afdeling, dit 

na trekking. Deze wedstrijd wordt gespeeld op Koningschap. 

 

3) Start competitie, wat met Covid-19? 

Voorlopig ligt het aanvangsuur op 19u30. Bij eventuele belles zal er gespeeld worden met maar 2 ballen, de 

bezoeker mag opgaan. Er zal strenger op moeten toegezien worden dat de 40-secondenregel wordt 

nageleefd. Spelers moeten ook klaarstaan om de volgende wedstrijd aan te vatten. We volgen de Covid-19 

maatregelen op de voet op en zullen indien nodig aanpassingen doen in functie daarvan. Indien de matchen 

toch niet zouden beëindigd zijn voor het sluitingsuur dan moeten deze matchen afgewerkt zijn voor de 

volgende speeldag start. 

4) Blokkade clubmenu BGB 

Uitleg van de voorzitter hieromtrent om toch het nodige te kunnen ingeven. 

5) Transfers 

De transfers gaan door op volgende vrijdagen:  6, 13 en 20 augustus tussen 20 en 22u.  

6) Varia 

Controle van de biljarts in de lokalen zal uitgevoerd worden door de bestuursleden volgens een schema 

opgesteld. De biljarts zullen voornamelijk gecontroleerd worden op Lichtsterke, algemene staat, lijnen, 

kleppen enz.. 

7) Algemene vergadering 

De Algemene vergadering zal door de onzekere Covid-19 situatie later plaatsvinden dan gewoonlijk, namelijk 

op donderdag 26 augustus om 20u in Café-zaal ’t Jagershof te Roosdaal. 

GVP   SECRETARIS 

 


