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Verslag :Vergadering van de Raad van Bestuur vzw GEOZ dd 17/04/2017
Ref. DC2017-04-vzwGEOZ
Aanwezigen
Bestuursleden : Jean Paul Van Den Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Ronny De Bruycker en Didier Callens .
Commissaris : Xavier Barbier .
Goedkeuring verslag van 20/03/2017
Het verslag wordt goedgekeurd , op uitzondering van de te behalen punten voor de best of 16 , dit punt wordt later op
deze vergadering behandelt.
Financieel verslag
Het kwartaal verslag die aangevraagd werd door de algemene vergadering wordt eerstdaags opgemaakt en verstuurd
naar de werkende leden.
Problemen rond ex-bestuurslid
Na aanmaning ( en aangetekend schrijven ) heeft de heer Cooreman Freddy een gedeelte van de GEOZ eigendommen
teruggegeven.
De RvB is evenwel van mening dat het niet kan dat de andere eigendommen ; PC , printer , ALLE GEOZ documenten niet
teruggegeven zijn ( “vernietigd” volgens de heer Cooreman) .
Daarom spreekt de raad , na stemming, unaniem een onmiddellijke schorsing uit t.o.v. De heer Cooreman Freddy ; tot
betaling van de restwaarde of het alsnog terugbrengen van de materialen .
Er wordt een aangetekend schrijven gestuurd naar de heer Cooreman met de beslissing van de RvB.
Zaal verbondskampioenschappen 2018
Ombudsman Ronny hadt een paar referenties om een zaal te boeken voor de verbondskampioenschappen .
Voorstel : zaal Sint Hubertus Zaffelare ( Peter informeert )
Voorstel : zaal Wetteren ( Steven informeert )
Verbondskampioenschappen moeten wel doorgaan NA de competitie . Volgende RvB definitief vastleggen !!!
Best of 16
Lijst van aanwezige speler is zo goed als rond.
Wedstrijdrooster en modaliteiten worden besproken.
Steven informeert lokalen .
Punten verdeling als volgt : 12 – 8 – 6 – 4 – en 2 . Ook de geldprijzen worden besproken en vastgelegd .
Overgangsdagen en testmatch
Op vrijdag 21/04 in Patrijzen : aanwezig Steven , Didier en Peter.
Op donderdag 27/04 in Retro : aanwezig Steven en Didier .
Testmatch ( om Vaartvrienden te vervangen in Ere ) gaat niet door , forfait Tonnevrienden A. Zwaantje gaat naar Ere .
Happening 2017
Op donderdag as wordt er afgesproken met traiteur ( Didier en Peter )
Bespreken geschenken en trofeên voor laureaten ( Peter )
“”Ceremoniemeester”” op Happening ; Peter.
Organisatie ; Didier .
02/02/2017

GOLFBILJARTVERBOND v.z.w. GEOZ
Maatschappelijke zetel : Tuinwijk 12 , 9870 Zulte
Rekeningnummr : KBC BE62- 4455-5262-8161
Secretariaat : Callens Didier , Tuinwijk 12 , 9870 Zulte – Machelen
Calldid@hotmail.com

g.s.m. 0479 535 372

Momenteel 125 inschrijvingen !
Postvak in/out
IN:
fusie DRM – TT : aanvraag fusie na het seizoen , de documenten zijn opgestuurd.
fusie Zw- DW : aanvraag fusie na het seizoen , de documenten zijn opgestuurd.
BGB Happening : BGB heeft geantwoord op uitnodiging voor Happening.
BC Molenhof ; Vraag om niet naar boven opgewaardeerd te worden .
Receptie BK : Uitnodiging naar receptie BK.
Bc Willem Tell ; Vraag om NA speler , een D-kaart te bezorgen .
Jos Van Damme ( best of 16) : wordt in één van de volgende vergaderingen bekeken !
Bc Floorever : Modaliteiten stijgers ; GEOZ volgt zijn reglementen !
Peter Wollaert : Voorstel competitiehervorming : De vzw GEOZ vind dat dergelijke , ingrijpende , verandering nu niet
meer kan gerealiseerd worden !
BC ‘tZand : aanvraag nieuwe club ! Steven stuurt documenten door .
Zwaantje ( prov. Kamp.2018 ) ; Inrichters vragen om de GEOZ competitie stil te leggen gedurende deze
kampioenschappen: gezien er geopteerd wordt om terug met volwaardige reeksen te spelen , is de tijdsspanne te
beperkt om volledig stil te leggen ! Er zal wel geprobeert worden om een beperkt programma te laten plaatsvoinden (
beker )
Vraag om financiele steun ; hier kan niet op ingegaan worden , om geen precedenten te scheppen. Geoz is wel bereid
om de materialen van het verbond ter beschikking te stellen .
UIT :
Clubovereenkomsten
Clubs in ontbinding
Uitnodiging BGB
Letterwaarden
Antwoord naar :
Floorever
Jos Van Damme
Peter Wollaert
Zwaantje
Willem Tell
( aangetekend ) schrijven naar de heer Freddy Cooreman
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Varia;
Uitgesteld punt vorige vergadering ; boete’s verbondskampioenschappen
De boetes worden uitgeschreven.
Kampioenschappen , volgende editie erop toezien dat men geen wedstrijden leidt als men nog moet spelen !
Reglementen 17-18 : Schietlijn wordt ingekort tot maximaal 4 cm, minimum 3 cm buiten de grote driehoek .
Intern huishoudelijk reglement GEOZ : er zijn nog een paar onduidelijke items die moeten uitgeklaard worden !
Forfait BC Molenhof in wedstrijd tegen BC Paradijs ; boete wordt uitgeschreven .

Reeksindeling Competitie 2017 – 2018
De erknaam Elite gaat niet door ; volgens BGB moet de hoogste reeks steeds ERE zijn .
De reeksen voor seizoen 2017-18 zijn dus ; Ere , Eerste , Tweede , Derde , Vierde en Vijfde .
Hierdoor krijgen de reeksen een andere naam. De Rvb hoopt met deze beslissing de scheefgetrokken situatie ( van vorig
seizoen ) terug recht te trekken.
Verschillende scenarios worden besproken en men kwam ook tot een consencus welke optie wordt toegepast wanneer
het totaal aantal ploegen is gekend ! Deze zal evenwel pas gecommuniceerd worden vanaf we weten met hoeveel
ploegen we volgend seizoen gaan spelen ! (na 30 juni )
Ombudsmansprokkels
Deze werden in de vergadering , tijdens de diverse punten , besproken !
Volgende vergadering : Dinsdag 23 mei 2017 om 19uur. ( lokaal nog vast te leggen )

Didier Callens
Secretaris GEOZ vzw
Tuinwijk 12
9870 Zulte-Machelen
Calldid@hotmail.com
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