
   GOLFBILJARTVERBOND PAJOTTENLAND  
                                 

Verslag van de bestuursvergadering van donderdag 6 oktober 2022 

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

                     Van Droogenbroeck Wim    

 

1) Nabespreking BK: 
 Er waren ongeveer 1913 inschrijvingen, waarvan: 
 968 spelers zich hebben ingeschreven in alle Duo disciplines 
 928 spelers zich hebben ingeschreven in alle individuele disciplines (waaronder 427 keer met een A-

kaart, 195 keer met een B, 250 keer met een C en 56 keer  met een D) 
 17 spelers zich hebben ingeschreven in de jeugd en beloften 
 Evaluatie van de tafelbezetting door het GVP-bestuur, dit om het in 2023 nog beter te doen 

wanneer het BK zal ingericht worden door BC De Oude Statie en ook zal doorgaan in Ninove, maar 
later meer hierover. 
 

2) Uitstel wedstrijd Pandoerken 2 – De Welkom 1  
 BC Pandoerken 2 – De Welkom 1 van 23-09-22 is uitgesteld op vraag van BC De Welkom.  
 Het GVP-bestuur heeft beslist om de wedstrijd op vrijdag 23-12-22 te laten doorgaan, dit is 

een datum samen met vrijdag 30-12-22 die vrij is gehouden om uitgestelde matchen te 
kunnen inhalen. 

 Voor uitstel van een wedstrijd zie Art 18 van het innerlijk reglement GVP. 
 
 

3) Klachten over Lokaal BC Jona 
 Er zijn verschillende spelers en ploegen die geklaagd hebben over muziek- en lawaaihinder 

tijdens het spelen van hun wedstrijden. 
 Bestuursleden Ivo Jacobs en Steeman Joël zijn op vrijdag 7 oktober langs geweest tijdens 

een wedstrijd en hebben vastgesteld dat de lokaalhouder enige aanpassingen heeft gedaan 
om de muziekhinder te beperken, waarvoor dank. Niettemin zal het hoofdbestuur op 
onverwachte tijdstippen nog extra controles uitvoeren. 

 We wijzen op Art 2.1.5 van het speelreglement i.v.m. mogelijke gevolgen en sancties.  

 

4) Controle EW na elke speeldag 
 Na elke speeldag worden de elektronische wedstrijdbladen gecontroleerd door het 

hoofdbestuur op eventueel verkeerd opgestelde spelers. De reeksen worden verdeeld 
onder de bestuursleden voor nazicht.  
 
 



5) Varia 
 Zoals jullie misschien hier of daar al vernomen te hebben heeft het GVP-bestuur deze zomer 

2 zaterdagen gewerkt om heel de reglementenbundel te herschrijven tot een veel korter, 
eenvoudiger en verstaanbaar reglement voor iedereen. Maar zoals overal in de 
administratie moet dit nieuw reglementsontwerp eerst door de KBGB en dan door alle 
verbonden op een algemene vergadering nog worden goedgekeurd.  

 Maar voor alle duidelijkheid: tot tegenbericht blijft alles momenteel gewoon zoals het nu 
beschreven is. 

 Elo-waarden: dit zijn de waarden die gaan bepalen welke nieuwe letterwaarde je gaat 
krijgen. We ontvangen momenteel heel wat reacties van spelers over hun nieuwe 
toegekende letterwaarden; geen paniek, er zijn fouten in het systeem geslopen maar we 
werken er aan om alles te kontrolleren en op die manier de juiste letterwaarden door te 
geven aan de KBGB. 

 

6) De volgende bestuursvergadering zal doorgaan op donderdag 10 november om 
19u30  in zaal ’t Jagershof. 
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