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                                                                              Roosdaal, 2 maart 2023 

 

 

Verslag Bestuursvergadering 02/03/2023 

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

Verontschuldigd: Wim Van Droogenbroeck 

 

1. Ontslag secretaris GVP Alain Floru: 

Alain Floru heeft zijn ontslag ingediend als secretaris GVP met onmiddellijke ingang, dit wegens 

privéredenen. Wij betreuren deze beslissing, maar hebben alle respect hiervoor. Bestuur GVP wil 

Alain bedanken voor zijn inzet van de voorbije jaren. 

2. BC De Tijgers – BC Toppers 1° afdeling: 

 

• Deze wedstrijd werd niet afgewerkt wegens problemen met art. 19 e. Bestuur GVP heeft 

dit spijtige voorval besproken en beslist dat uitslag 6-0 wordt voor BC De Tijgers. Verslag 

wordt doorgestuurd naar beide clubs. 

• Klassement wordt aangepast. 

 

3. Bekerkompetitie: 

 

• De halve finalisten in alle reeksen zijn bekend. 

• Halve finales 3° en 4° afdeling in de zaal op zaterdag 1 april 2023 om 19u in gewone kledij 

• Halve finales ere, 1° en 2° afdeling in de zaal op maandag 10 april 2023 om 14u in 

gewone kledij. 

• Finales van alle reeksen zijn voorzien op vrijdag 14 april 2023 om 20u in GVP-kledij. Dwz 

bovenstuk moet uniform zijn voor alle spelers, jeansbroeken toegelaten, wel zonder 

scheuren of gaten en gesloten schoenen. 

 

4. Clubovereenkomsten 2023: 

 

• De clubovereenkomsten zijn beschikbaar vanaf 1 maart 2023 t/m 30 april 2023, enkel via 

kaartlezer en identiteitskaart echter. Manueel gaat niet meer. 

• Reden hiervoor is de fraude van handtekeningen tegen te gaan. KBGB heeft vorig seizoen 20 

spelers moeten aanpassen. 

• De handleiding wordt doorgestuurd naar alle clubverantwoordelijken. 
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• Wie vragen heeft bij privacywetgeving, alles werd gerespecteerd. Bij het inlezen van de 

identiteitskaart zal men de foto niet zien bvb.  

• Indien er clubs zijn met problemen, graag ons contacteren aub. 

 

5. Koningschap 2023: 

 

• Start op 1 april t/m 16 april, in zaal The Mauritz te Ninove, organisatie BC Oude Statie. 

• De inschrijvingsfile werd naar iedereen doorgestuurd. 

• Gelieve tegen 20/03/2023 door te sturen naar joel.steeman@gvpajot.be 

• Inschrijvingsgeld storten op rekening GVP 

 

6. BC De Welkom: 

 

• De openstaande schulden van BC De Welkom zijn nog steeds niet betaald door de heer David 

De Smedt.  

• Er vertrekt een schrijven naar KBGB om deze speler te schorsen zolang de schulden niet 

betaald zijn. 

• Bestuur GVP heeft echter beslist dat de spelers niet schuldig zijn aan deze situatie en zij niet 

moeten opdraaien hiervoor. 

 

7. Reglementen + examen Federale scheidsrechter: 

 

• Examen op zaterdag 15 april 2023 om 15u in de zaal van het Koningschap. 

• Inschrijven voor 9 april 2023 aub. 

 

Bestuur GVP 
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