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VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 11/03/2016 Ref. DC2016^04^02vzwGEOZ

Aanwezig : Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , Didier Callens , Freddy Cooreman &
Ronny De Bruycker .
Afwezig ; Steven Poelman : verontschuldigd ( heelkundige ingreep )
Goedkeuring vorig verslag :
Freddy had 2 opmerkingen op het verslag van de algemene vergadering :
Er waren 62 stemgerechtigden i.p.v. 58 .
Verslag is niet ondertekend door voorzitter en secretaris .
Financieel beheer , overdracht boekhouding :
Gerd Verdonck , vorige vergadering aanwezig ( op uitnodiging ) kan niet ingaan op de vraag om
financieel beheerder te worden , dit door gewijzigde werkomstandigheden . De Raad van Bestuur
van v.z.w. GEOZ wil Gerd bedanken voor de getoonde interesse .
Steven Poelman wil de taak van financieel beheerder op zich nemen , dit wordt door de voltallige
vergadering goedgekeurd.
Steven is out tot 28 april , hierna wordt een datum ( 2-05-2016 ? ) vastgelegd voor controle &
overdracht van de boekhouding . Freddy betaald verder de binnenkomende facturen en Jean Paul
de dagelijkse betalingen !
Secretariaat :
Door bovenstaande verschuiving komt de plaats van secretaris vacant , welke door Didier
ingevuld zal worden . De voltallige vergadering gaat hiermee akkoord .
Voorstel Ronny : hervorming bekercompetitie .
Ronny stelt voor om de bekercompetitie per reeks te laten doorgaan en NA de competitie.
Wat moeilijk realiseerbaar wordt , zeker naar volgend seizoen toe !
Voorstel om enkel spelers toe te laten die een bepaald % gespeeld hebben zal op de komende
algemene vergadering voorgelegd worden .
Voorstel Ronny : Opsplitsen “ Best of sixteen “
Voorstel van Ronny om 1 ( één ) speler per ploeg af te vaardigen in “ the Best of 16” kan niet
weerhouden worden !
Wat bijvoorbeeld als er meer spelers van een bepaalde ploeg willen deelnemen ( wie mag dan
deelnemen , en vooral … wie niet )
Wedstrijd Parking – Den Tell ( vraag van Peter Bradt )
Op vraag van kap. ( Den Tell A ) Franky Debaene om de spelers die niet konden spelen toch hun
punten te geven kan niet ingegaan worden . Zij hebben immers niet gespeeld , dus geen punten.
Wel wordt toegestaan dat een speler die , hierdoor , zijn deelname aan de “ The best of 16”
verliest wel kan deelnemen ( Gregory Vandenbossche )
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Onkosten maart 2016
Het uitbetalen van de onkosten van maart zal wachten tot na de definitieve overdracht van
Freddy naar Steven . De Raad van Bestuur hoopt dat er dan een uniforme regeling is i.v.m. de
diverse betalingen .
GEOZ Verbondskampioenschappen
Peter en Freddy zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse dicipline’s.
Didier ( en Jean Paul ) verantwoordelijk voor verkoop drankkaarten.
Jean Paul is hoofdscheidrechter. ( alle geschillen op de biljart worden dus door hem opgelost )
Ronny is verantwoordelijk achter “ den toog “.
Steven laat zich verontschuldigen , door een heelkundige ingreep kan hij niet aanwezig zijn .
Varia :
Samenstelling reeksen 2016-2017 : Daar er nog kan ingeschreven worden tot 1 mei , zal dit op
de volgende vergadering gebeuren .
Vraag van Ronny om spelers van 3de te laten “depaneren” naar 4de is niet evident omdat men dan
zijn betere spelers kan opstellen voor beslissende wedstrijden . Dit punt wordt doorgeschoven
naar de algemene vergadering van augustus !
Fair play : Na een vernieuwde oproep zijn de meeste reeksen toch in orde , enkel in 2de zijn er
maar 6 ploegen die hun formulier doorgestuurd hebben ! De Fair Play trofee zal dan naar één van
die 6 gaan ( die het meest punten heeft ).
Vernieuwd bestuur : De vernieuwde samenstelling van de R.v.B GEOZ zal , op vraag van Jean
Paul , doorgestuurd worden ( Didier ) naar het bestuur van BGB.

Einde vergadering : 21 uur
Volgende vergadering. 2 mei 2016 om 19u30 bij Christiane & Dirk , Lotenhulle .
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