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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 26 aug. 2017

Ref. DC/2017/AV/aug.26

Aanwezigheden
Bestuur :
 Vandenbroucke Jean Paul , Bradt Peter , Poelman Steven , De Bruycker Ronny ,en
Callens Didier .
Werkende leden :
 Van Damme Jos en Pieters Johan(Les Deux Clefs) , Van De Sompel Daniel en De
Boever Daniel (Megagolf) , Van De Velde Bart ( Oud Gemeentehuis) , Verscheuren
Marcel (Paradijs) , Rots Dario en De Donder Hugo ( Parking) , Huyghe Danny en
Goethals Antoine ( Poldervrienden ) , Meulenijzer Werner en Vermeeren Martin (
Primus ) , Bauters Rudy en Librecht Daniel ( Routier ) , Schatteman Kevin en De
Coensel Peter( Sniper ) , Recollecte Patrick en Van Der Zalm Luc ( Sportvrienden ) ,
Verkinderen Bruno ( Sportwereld ) , Jacobs André en Bauwens Patrick ( Bijlken ) ,
Van Den Boscche Roger en Hasaert Davy ( Molenhof) Vermeulen Hugo en
Verhasselt Nicolas ( Morgenzonneke ) , Van Laere Kurt ( ‘t Zand ) , Govers Eric (
Tap Team ) , Dobbelaere Davy en De Bock Petrus ( The Bridge ) , Lowie Martine en
Vynckier Geert ( Tonnevrienden ) , Sierens Jackie ( Willem Tell ) , De Smedt
Phillippe ( Boer Janssens ) , Moerman Davy en De Langhe Cedric ( Casino ) , Coen
Tony en De Smet Michel ( Christ. & Dirk ) , Van De Walle Marnix en Aumann
Gilbert ( Fonteyn ) ,
Dauwens Luc en Werrebroeck Eddy ( Kastelein ) , Demey Bjorn ( Patrijzen ) ,
Bracke Erwin en Vriendt Herman ( De Retro ) , De Cock Michael en Mecon Steven (
De Statie ) , Maeyens Christian ( De Wan ) , Van Grembergen Bjorn ( De Weegbrug
) , Debaene Francky en Van Parijs Jelle ( Den Tell ) , De Beir Francky en De Vuyst
Patrick ( Den Toren ) , Orkun Ozdemir ( DSW ) , Verdonck Bart ( E-Team ) ,
Verhaegen Willy ( Excellentie ) , De Witte Etienne en Barbier Xavier ( Floorever ) ,
Van De Steene Luc ( Harmonie Fina ) , De Witte Joan en De Cock Albert (
Leiedonck ) , Van Houtte André en Cosijns José ( Leiezonen ).
Volmachten ; v.a. = volmacht aan …
 Rousseaux Chris v.a. Verhaegen Willy ; Adams Hugo v.a. Sierens Jackie ;
Roosemont Kristof v.a. Govers Eric ; Abeloos Carlo v.a. Maeyens Christian ;
Christiaens Patrick v.a. Van De Velde Bart .
Afwezig :
 ALLE clubs zijn aanwezig !!!
Nieuwe werkende leden :
 Er zijn 22 nieuwe werkende leden , Deze worden voorgesteld door de secretaris en
goedgekeurd door de vergadering .
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Verwelkoming :
 De vergadering wordt geopend door voorzitter Jean Paul Vandenbroucke , die alle
werkende leden verwelkomt , in zijn gekende enthousiaste stijl , en iedereen succes
wenst voor het komende biljartseizoen !
Stemming voor de ( her) verkiezing van de heer Vandenbroucke Jean Paul :
 Er zijn 70 stemgerechtigen :60 werkende leden,5 volmachten en 5 bestuursleden
 2 werkende leden zijn later binnengekomen ( na de stemming )
 De uitslag is ; Voor 64 , tegen 6. De uitslag voldoet aan het minimum quota.
 Bijgevolg is Jean Paul ( her)verkozen voor een termijn van 4 jaar .
Stemming tot verkiezing van de heer Barbier Xavier als lid van de RvB :
 Er zijn 70 stemgerechtigen ; 60 werkende leden,5 volmachten en 5 bestuursleden
 2 werkende leden zijn later binnengekomen ( na de stemming )
 De uitslag is ; Voor 68 , tegen 2. De uitslag voldoet aan het minimum quota.
 Bijgevolg is Xavier verkozen voor een termijn van 4 jaar .
 Xavier was reeds comp. en bekerverantwoordelijke ,als toegevoegde commissaris en
zal op de volgende RvB bevestigd worden .
Financieel beheer :
 De financieel beheerder geeft uitleg bij het financieel beheer .
 Er was de vraag of er reeds een controle werd uitgevoerd op de boekhouding. Steven
antwoord dat de boekhouding nog niet werd gecontrolleerd door de werkende leden
maar dat deze ten alle tijden beschikbaar is. Er wordt ook gewerkt aan een systeem
waardoor de werkende leden de boekhouding ten alle tijden on-line kunnen inzien,
inclusief facturen.
 Er staan geen startfacturen van de clubs meer open.Wel nog enkele individuele
boete’s :er wordt er nogmaals attent opgemaakt ;niet betaald = niet speelgerechtigd !!
GEOZ bundel :
 Moet steeds , ter inzage , beschikbaar zijn in het lokaal.
 Opnieuw zullen de statuten aangepast worden aan de nieuwe situatie.( nieuw
bestuurslid )
 Ook het innerlijk huishoudelijk reglement is aangepast en is “gemoderniseerd”
 De bundel bevat ook een deel “ Goed om weten”, de klachtenprocedure en de
statuten.
Ledenbeheer :
 Vzw Geoz start het seizoen 2017-18 met 74 ploegen in 38 clubs en een huidig
ledenbestand van 686 leden. Er wordt verwacht dat er tegen december terug rond de
700 leden zullen zijn.
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Competitie en beker 2017-18 :
 Verantwoordelijke Xavier geeft uitleg over de nieuwe reeksindeling.
 Ere , Eerste , Tweede en Derde spelen met 14 ploegen . Vierde met 12 en Vijfde
( allen nieuwe ploegen ) met 6 , die in een dubbele confrontatie hun wedstrijden
zullen afwerken .
 Dit seizoen is er een bekercompetitie die per reeks zal gespeeld worden . Finale’s
gaan door tijdens de verbondskampioenschappen.
 De bekerwinnaar van Ere zal GEOZ vertegenwoordigen in de Beker van Belgie
2018-19.
 De uitslag moet NIET meer doorgebeld worden na de match !!!
Reglementen :
 Jean Paul geeft uitleg bij de wijzigingen van de reglementen. Deze zijn quasi nihil
 De , voorziene , afschaffing van de schietlijn gaat NIET door !
 Het kleine regelement boekje is nog niet beschikbaar ( BGB ). BGB zal deze, indien
dit nog gemaakt wordt, opsturen naar GEOZ.
Officiële wedstrijdleider 2017-18 :
 In navolging van vorig seizoen zal er opnieuw een reglementenopfrissing
georganiseerd worden!
 Hierop zal iedere club uitgenodigd worden . het is de bedoeling van vzw GEOZ om
tot één officieel scheidsrechter te komen per club .
 Deze zouden dan ook ingeschakeld worden tijdens de verbondskampioenschappen .
GEOZ verbondskampioenschappen 2018 :
 Let op ! : Er kan maar in één verbond deelgenomen worden aan de
verbondskampioenschappen !!!





Momenteel zijn er onderhandelingen met 2 zalen ( Zaffelare en Maria Aalter ) .
Er stelt zich wel een probleem voor het leveren van de biljarts !
Doordat dit nieuws pas bekend werd net voor de vergadering heeft het bestuur nog
geen oplossing.
Vanaf er een defintieve oplossing is zal het bestuur hier onmiddellijk over
communiceren. Een mogelijkheid is om het GEOZ kampioenschap te laten
plaatsvinden in maart en daarvoor de competitie 2 weken stil te leggen.

Kampioenschap van Oost Vlaanderen 2018 :
 Is een organisatie van BC De Wan (Fréderick De Blieck) en gaat door van 15 tot 28
januari 2018.
 Dit in Oosterzele , Trefcentrum Den Amb8 !
 Meer info volgt wanneer het officiele programma is goedgekeurd door BGB.
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Happening :
 Er is een optie genomen op zaterdag 9 juni in de Brielpoort Deinze !
 Traiteur en DJ zijn al vastgelegd.
 Volgend siezoen vieren we ook het 35 jarig bestaan van GEOZ onder BGB .
Varia :
 Letterwaarden :
Bij stijgen van letterwaarde dit seizoen zal men deze behouden voor 2 jaar !!
Letterwaarde wordt bepaald door BGB maar kan verschillen per verbond
(afhankelijk van de reeks, prestatie,…).
Sluiten van de vergadering en overhandigen clubovereenkomsten :
 In vervanging van de , vaak overtollige , nieuwjaarsgadgets krijgen de ploegen allen
een GEOZ heuptas .
Voor de Rvb vzw GEOZ

