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Dinsdag 08 oktober ’13
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 07/10/13
Aanwezig:
Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Sierens Jackie,
Maerschalck Chris, Jean-Paul Van den Broucke, Lefebure Erik.
Voor de vergadering werd de trekking gedaan van de 3e bekerronde. Van geen enkele club
was een vertegenwoordiger.
1. Verslag vorige vergadering.
- Geen opmerkingen.
- Jackie en Chris zijn uitgenodigd op een vergadering van de
reglementencommissie van de BGB waar uitleg zal gegeven worden over
het meetblokje en waar een voorstelling zal gebeuren over lasermeters.
- De nieuwe statuten zijn gepubliceerd.
2. Financeel overzicht.
Freddy geeft een overzicht over de stand van zaken. Alles verloopt normaal en
het verslag werd goedgekeurd.
3. Wedstrijd Primus – Christiane&Dirk.
- Er is geen aanvraag binnengekomen omtrent de aanstelling van een
officiële wedstrijdleider. Voorlopig zal er dus niets ondernomen worden.
4. Verloop competitie.
De module voor de ingave van het wedstrijdblad werd door Freddy in die zin
aangepast dat de huidige week rechtstreeks verschijnt.
Voor een 3-tal forfaits werden de fakturen verstuurd.
5 Documenten op de oude website.
De hoofding op de documenten die op de oude website kunnen opgehaald worden
zullen aangepast worden naar de nieuwe gegevens.(Freddy)
6. Geoz kampioenschappen 2014:
-

Aan de kalender wordt gewerkt (Jackie – Freddy – Chris)
De eerste voorschotfaktuur aan Q-Club moet nog vereffend worden en
Freddy zal rond 20 oktober de 2e voorschotfaktuur opmaken.
Om de speelkalender gemakkelijker te maken kan een uitbreiding naar 10
biljarts bespreekbaar zijn.

7. Spelerskaart Andy De Zutter.
Er was twijfel omtrent de juistheid van de letterwaarde , maar bij nazicht is
gebleken dat “C” de juiste letterwaarde is.
8. Lasermeters voor alle clubs:
Maandag 14 oktober is er bij BGB een voorstelling van 4 verschillende modellen
lasermeters (Jackie en Chris zullen aanwezig zijn). Pas daarna kan nagegaan
worden wat er kan ondernomen worden voor een eventuele aanschaf.
9. Bekeragenda – meetblokje – 2e infoavond
-

-

bekeragenda: bij de evaluatie van het systeem nagaan of de dagwijziging
dient behouden te blijven.
Op 14 oktober zal op de vergadering van de reglementencommissie van
BGB ook gesproken worden over het meetblokje. Hopelijk zal daar een
eenvormig besluit genomen worden hieromtrent.
Wat een 2e infoavond betreft: die zou kunnen doorgaan indien er
voldoende respons is en indien een club voor de organisatie instaat.

10. Allerlei.
- Jean-Paul vraagt wat er moet gebeuren indien bij een wedstrijd
onregelmatigheden vastgesteld worden in verband met de biljarts. Na
gedachtenwisseling hieromtrent werd voorgesteld om hier een vriendelijke
oplossing te vinden en indien geen oplossing melding te maken op het
wedstrijdblad.
- De belastingsaangifte voor GEOZ is doorgestuurd en we wachten op het
resultaat.
- Een wedstrijd later laten aanvangen wegens “uitzenden van
voetbalwedstrijd” kan niet.
- Kampioenschappen 2015 zou kunnen doorgaan in Eeklo (De Leke).
Kostprijs voor de zaal: 1000€. Er is een optie genomen. Freddy stuurt de
gegevens door naar Jackie en Chris die eventueel zullen vastleggen.
- De volmachten voor de bankrekening worden in orde gebracht.
- Belgisch Kampioenschap 2017 (01/05/17 tot 21/05/17) zou kunnen
doorgaan in het Casino van Blankenberge en zou georganiseerd worden
door Jean-Paul en Les Deux Clefs. JP stuurt de gegevens naar Jackie
voor de aanvraag.
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