
Verslag vergadering Bestuur GVP dd 22/12/2022 

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

Verontschuldigd: Alain Floru, Wim Van Droogenbroeck wegens ziekte 

 

1. Bekerkompetitie 22-23: 

 

• Uitgestelde Bekerwedstrijden dienen gespeeld te worden VOOR 

01/02/2023. 

• OPENBARE trekking kwartfinale op donderdag 02/02/2023 om 20.30u in 

Hoofdlokaal BC Jagershof te Strijtem 

• Zoals eerder vermeld spelen de ploegen van poule A tegen poule B in de 

kwartfinales 

• Trekking HALVE finales gebeurt in de zaal tijdens Koningschap. 

• Data halve finales:  

➢ Ere, 1° en 2° afdeling: Paasmaandag 10 april 2023 om 14u 

➢ 3° en 4° afdeling: Zaterdag 1 april 2023 om 19u 

 

2. BC DE WELKOM: 

 

➢ BC DE WELKOM 1:  

 

• geeft algemeen forfait voor de rest van het seizoen. 

• Boete voor kompetitie: €125 

• Boete voor Bekerkompetitie: €125  

• Openstaande rekening van aansluiting spelers: €105 

 

➢ BC DE WELKOM 2: 

 

• Speelt vanaf de terugronde zijn thuiswedstrijden in oud lokaal van BC 

Fizik te Aspelare.  

Naam en adres café: Jordy’s Corner Geraardsbergsesteenweg 275  9404 

Aspelare. 



• Biljart werd gekeurd door Bestuur GVP, maar hebben wel volgende 

vaststellingen gedaan: 

- Extra lijnen aan het kruis 

- Grote driehoek is hertrokken aangezien deze te klein was. 

- De kapitein van de thuisploeg licht ter plaatse de bezoekers in van 

deze kleine ongemakken voor aanvang van de wedstrijden. 

 

3. BC GOUDEN BIL 2: 

 

• BC Gouden Bil 2 speelt vanaf 6/1/2023 zijn thuiswedstrijden 

opnieuw in het oude lokaal Café Bierhuis Fabriekstraat 26 te 1745 

Opwijk. 

 

4. Uitgestelde wedstrijden: 

 

• Beker ere: Oude Statie 1 – Windsor 1: datum nog te bepalen, doch 

voor 1/2/2023 te spelen aub. 

• Derde afdeling: wedstrijd van 20/1/2023 St.Anneken 2 – Reedijk 2 

wordt gespeeld op vrijdag 31/03/2023 

 

5. Federaal scheidsrechter: 

 

• Federaal scheidsrechter = officieel scheidsrechter in eigen 

Verbond.  

• Spelers die interesse hebben om Federaal scheidsrechter te 

worden, kunnen zich melden bij het bestuur GVP VOOR 

01/02/2023. 

• Naargelang het aantal inschrijvingen zal bestuur GVP bepalen waar 

en wanneer deze testen zullen doorgaan. 

• Wie slaagt voor Federaal scheidsrechter, kan na 1 jaar verdere 

testen doen voor Nationaal scheidsrechter. 

 

 

 

 



6. Koningschap 2023: 

 

• Programma werd bepaald en zal eerstdaags besproken worden 

met de organiserende club 

• Programma wordt nadien doorgestuurd naar de clubs, alsook 

gepubliceerd op onze Facebookpagina en website GVP 

www.gvpajot.be 

 

7. Afrekeningen 22-23: 

 

• Begin januari zullen de laatste afrekeningen van aansluitingen 

nieuwe spelers voor de periode november-december doorgestuurd 

worden naar desbetreffende clubs. 

 

Volgende Bestuursvergadering op 26 januari 2023 om 20.00u in hoofdlokaal. 

Verder wensen wij iedereen Prettige feesten en de beste wensen voor 2023. 

 

Namens Bestuur GVP 

Ivo Jacobs 

 

 

 

 

 

http://www.gvpajot.be/

