Vzw GEOZ
Maatschappelijk zetel:
Winston Churchillstraat 24 – 9770 KRUISHOUTEM
Secretariaat:
Freddy Cooreman – Middelweg 114 – 9910 URSEL
09/374.53.34 – 0478/45.91.50

cooreman.freddy@scarlet.be

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ 27-03-07.
Ref. FC/2007/03
De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Ertvelde in Café ’t Morgenzonneke
(lokaal BC ‘t Morgenzonneke)
De vergadering startte om 19h30!!!
Aanwezig:

De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere
Marnix – De Witte Etienne –De Decker Jo

Verontschuldigd: Gunst Lindsay (werk)

1. Vorig verslag:
De vorige verslagen (bestuursvergadering dd. 09/01/2007 en de algemene
vergadering vzw GEOZ dd. 03/03/2007) werden goedgekeurd door alle aanwezige
bestuursleden.
2. Ontslag bestuurslid mevr. Gunst Lindsay:
Op zondag 04 maart 2007 ontving onze voorzitter een schrijven (email) van
bestuurslid mevr. Gunst Lindsay waarin zij haar ontslag als bestuurslid van vzw
GEOZ aanbood. De reden van haar ontslag is tijdsgebrek waardoor het voor haar
moeilijk is de maandelijkse vergaderingen bij te wonen. Wel meldde Lindsay in dit
schrijven dat ze wel bereid is verder het magazine HvdN samen te stellen.
Haar ontslag werd aanvaard door het bestuur van vzw GEOZ en dit zal op de
eerstvolgende algemene vergadering GEOZ van augustus 2007 voorgelegd worden
aan de werkende leden ter ontlasting. Tot dan zal Lindsay verder HvdN
samenstellen.
Langs deze weg willen wij Lindsay bedanken voor haar inzet en medewerking als
bestuurslid van de vzw GEOZ.
Onze voorzitter zal hieromtrent contact opnemen met Lindsay.

3. HvdN:

Er wordt gevraagd aan alle bestuursleden alle info door te sturen naar Lindsay om
op te nemen in het volgende nr. HvdN.
Aangezien het moeilijk blijft om over nuttige en zinvolle informatie te beschikken om
HvdN samen te stellen werd er gediscussieerd binnen het bestuur over het al of
niet verder doen met deze magazine. Men kwam inderdaad tot de vaststelling dat
HvdN weinig nieuws of toegevoegde waarde kan brengen zodat men dit sterk wil
afbouwen. Het zou de bedoeling zijn per jaar een 3-tal edities (kampioenschappen
– start competitie – einde competitie?) te laten verschijnen welke gratis worden
aangeboden aan alle lokaaluitbaters, sponsors en andere verbonden. Wel zou het
de bedoeling zijn om de GEOZ-website(s) uit te breiden. Zeker zou men werk
maken om onze sponsors beter en meer te vermelden op de website(s). Ook de
rubrieken welke nu opgenomen worden in HvdN kunnen op de website geplaatst
worden.
Alle suggesties hieromtrent zijn welkom.
Voor het lopende abonnementsjaar bijft alles bij het oude!
4. Financieel:
Jo kon melden dat er weinig verrichtingen werden gedaan de laatste maand zodat
er weinig verandert in de financiële toestand van de vzw GEOZ!
Aan BC Polderzicht moet nog € 75 overgemaakt worden nav een forfait van BC
Routier! (in bekercompetite)
Ook dienen nog de onkosten doorgestuurd te worden naar BC Olympia Gym A & B
en BC ’t Zwaantje A mbt hun lokaalsverandering!
Secretaris stelde voor om met een overzichtsregister te werken bij de komende
verbondskampioenschappen wat betreft het financiële evenals bij de opstart van de
nieuwe competitie. Dit zou een beter overzicht en opvolging mogelijk maken.
5. Brief van dhr. Devogelaere Marnix:
Op 13 maart ontving onze voorzitter een schrijven van bestuurslid dhr. Marnix
Devogelaere betreffende een competitiewedstrijd in ERE waarin een bezoekende
ploeg onvolledig aantrad! (met 3 spelers?) In dit schrijven meldde hij dat het
wedstrijdblad verkeerdelijk ingevuld werd door de thuisploeg. In plaats van
forfaitoverwinning in te vullen werd een overwinning in 2 manches voor de
thuisspelers ingevuld! Hiervoor eiste Marnix een boete van € 75 voor de
bezoekende ploeg verwijzend naar reglementenboek BGB op blz. 41 – pt. 10
Forfait ! ( Merk op: deze paragraaf is van toepassing voor Beker van België!)
Het innerlijk huishoudelijk reglement GEOZ vermeld dat er direct forfait dient
ingevuld te worden op het wedstrijdblad zoniet kan er geen forfait toegekend
worden! Anderzijds vermeld dit innerlijk huishoudelijk reglement ook dat
wedstrijdbladvervalsing beboet wordt met forfait en een boete van € 125! Vraag is
hier wie is in overtreding?
Alle bestuursleden zijn het eens dat de reglementen hieromtrent dienen toegepast
te worden maar dan ook voor alle clubs en/ of ploegen. Aangezien dit hier wellicht
geen alleenstaand feit is en moeilijk te bewijzen valt, kan hier geen verder gevolg
aan gegeven worden!
Toch zullen alle clubs/ploegen aangezocht en aangemaand worden de
wedstrijdbladen correct in te vullen (indien één of meer speler(s) niet aanwezig zijn
– dient FFingevuld te worden) zoniet worden deze beticht van
wedstrijdbladvervalsing met de overeenkomstige straf als gevolg! Vanaf volgende
competitie zal hierop nauwlettend worden toegezien!

6. Evaluatie Algemene Vergadering vzw GEOZ:
De algemene vergadering vzw GEOZ dd. 03 maart 2007 is verlopen zoals we een
beetje verwacht hadden! Nogmaals stellen we vast dat het zeer moeilijk is de
nodige discipline en stiptheid na te leven!
Dat het agendapunt mbt de bekercompetitie discussies zou opbrengen was te
voorzien (bedoeling was om systeem bij te sturen in onderling overleg) maar de
manier waarop laat soms te wensen over!
Ook zijn het steeds dezelfde clubs die schitteren door hun afwezigheid.
Ook zijn er nog steeds clubs die het niet verstaan dat enkel de werkende leden
toegelaten worden!
Weinig of geen toegevoegde punten door de clubs / spelers!
Besluit: deze vergaderingen zijn zeker vatbaar voor verbetering!
7. Verbondskampioenschappen GEOZ 2007:
De stand van zaken mbt verbondskampioenschappen werd overlopen:
Zaal
Biljarts
Verlichting
Afbakening
Brouwer
Traiteur
Helpers
Tombola

Drankbonnen
TV-publi
Bekers
Prijzengeld
Taakverdeling
Uitnodigingen
Eetbonnen

ok (Freddy C)
contact gehad met leverancier! 8 gelijke, goede biljarts te
plaatsen op woensdag 18 april vanaf 18h00! (Linda volgt op en
verwijst naar contract!)
Freddy DM neemt contact op met N Vyncke / Van Audenhove!
Freddy DM neemt contact op met leverancier biljarts!
ok (Freddy C)
ok (Freddy C)
praktisch rond! Nog een paar nodig! (Linda DB)
prijzen van vorig jaar beschikbaar bij secretaris
aankopen bijkomende prijzen (Linda & Freddy DM)
Aanmaken lotjes (Jo)
enveloppes (Etienne)
extra prijzen (Marnix)
ok (Freddy DM)
AVS – ok (Etienne)
SPORZA - ??? (Etienne informeert)
Freddy DM & Freddy C naar public Chris
ok (Freddy DM maakt enveloppes)
ok (Freddy DM coördineert)
Freddy C verstuurt brieven
Jo maakt aan!

8. Competitie 2006-2007 stijgers / dalers:
Per reeks zijn er 2 stijgers (uitzondering ERE) en 2 dalers (uitzondering LAAGSTE
reeks). Indien er om één of andere reden ploegen wegvallen in een bepaalde reeks
worden deze aangevuld met een bijkomende stijger(s) van de onderliggende reeks!
Bestaande clubs dienen zich in te schrijven tot uiterlijk 15 april voor de nieuwe
competitie 2007-2008 via de overeenkomstige documenten! (op te sturen naar de
secretaris Freddy Cooreman)
Nieuwe clubs kunnen wel aansluiten tot uiterlijk 31 mei 2007.
Aantal reeksen en aantal ploegen per reeks in de competitie 2007-2008 is
afhankelijk van aantal ingeschreven ploegen!

9. Letterwaardeberekeningen:
In de huidige stand “speler van het seizoen” waar ook de nieuwe letterwaarden
staan vermeld zijn niet altijd correct! Om alle misverstanden te vermijden worden
deze asap gecorrigeerd! (Jo) Letterwaarden worden berekend volgens de tabel
opgegeven BGB-reglement.
Men kan minimum 1 letterwaarde zakken, daartegenover kan men er meerdere
stijgen! Resultaten van forfaitwedstrijden worden niet in rekening gebracht voor de
letterwaardeberekening!
Wanneer men in een lagere reeks speelt met een letterwaarde hoger dan de
maximaal haalbare in deze reeks behoud men zijn letterwaarde indien >= 80%
wordt behaald!
10. Bekercompetitie – bijsturingen:
Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat er enkele bijsturingen zijn gebeurd aan
de bekercompetitie. (zie verslag alg verg dd. 03/03/2007) Deze werden opgenomen
in de innerlijke huishoudelijke reglementen vzw GEOZ onder hfst. bekercompetitie.
Deze zijn:
- forfait in 1ste beker ronde: boete € 50 + GEEN wedstrijden voor club
(forfait vanaf de 2de ronde wordt beboet met € 125)
- speellokalen worden aangeduid binnen een straal van 25 km!
(let wel: men wil GEEN LOKALEN UITSLUITEN!)
- bij gelijkspel voordeel voor laagst spelende ploeg wanneer er 2
reeksen verschil is!
11. Innerlijk huishoudelijk reglement / klachtenreglement:
Daar beide reglementen aan een update toe waren heeft de secretaris deze
reglementen herbekeken en aangepast waar nodig! Bedoeling is dat de secretaris
samen met de voorzitter deze wijzigingen doornemen en de nodige wijzigingen
aanbrengen. Daarna worden deze reglementen in een definitieve versie opgemaakt
en verspreidt naar alle GEOZ-clubs. Deze moeten zeker beschikbaar zijn voor de
start van volgende competitie!
9. Brieven in / uit:
IN:

brief van dhr. Devogelaere Marnix
email van mevr. Gunst Lindsay
brief curator ivm faillissement Le Café
clubovereenkomsten
inschrijvingenbladen nieuwe competitie 2007-2008 nar alle clubs
inschrijvingsformulieren GEOZ-kampioenschappen naar alle clubs
affiche mbt verbondskampioenschappen

UIT: HvdN
Uitnodigingen naar alle clubs algemene vergadering
Brief naar lokalen ivm bekerwedstrijden
11. Varia:
a.

De voorzitter geeft asap de goedgekeurde statuutwijzigingen door

b.

tijdens de kampioenschappen mag elke speler 1x de opgangsstoot oefenen

c.

Damesploeg en jeugdploeg voor beker van België werden samengesteld! De
voorzitter nodigt de betrokken spelers / speelsters uit! Finales gaan door op
06 mei 2007 te Dadizele.

d.

Spelers welke hun letterwaardekaart niet hebben laten wijzigen na 10
wedstrijden spelen in de A reeks!

e.

Tijdens de GEOZ-kampioenschappen telt de GEOZ letterwaarde!

De vergadering eindigde om 23h 45!
Volgende vergadering op dinsdag 17/04/2007 om 20h30 te Ertvelde in ’t
Morgenzonneke na de openbare trekking GEOZ-kampioenschappen!
Getekend,
De Secretaris,

De voorzitter,

Freddy Cooreman

Freddy De Mol

