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Verslag VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 12/03/2018
Ref. DC2018-03vzwGEOZ
 Aanwezigen :
Jean Paul Vn Den Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman ( gedeeltelijk ) , Ronny De
Bruycker , Xavier Barbier en Didier Callens .
 Trekking Verbondskampioenschappen
De trekking wordt gedaan met een computerprogramma.
Aanwezige GEOZ leden ; Tony Coen en Michel De Smet .
Ingeschreven ;
A / 57 – B/68 – C/62 en D/62.
Beloften /12 – Dames/7 – Duo Gemengd/ 13 – Duo Hoog/37 – Duo Laag/45 –
Duo Mix/64 – Duo Speciaal/23 – Oude Glorien Hoog/28 – Oude Glorien Laag/13 –
Veteranen Hoog/13 en Veteranen Laag/10 .
 Goedkeuring verslag november :
Werd door de leden van de RvB goedgekeurd!
 Verbondskampioenschappen 2018
Aantal ;
Het record van 2017 ( 430) is gebroken ; nl. 503 inschrijvingen !!!
Werkschema ;
Tornooi verantwoordelijke Peter geeft een update , welke besproken en goedgekeurd
wordt.
Ook “ chef-catering” Ronny heeft zijn huiswerk perfect gemaakt.
Prijzen ;
Door het grote aantal inschrijvingen zal het prijzengeld omhoog gaan en spelers die
geplaatst zijn voor de individuele finales ( A , B , C en D ) zullen van 8 t/m 16 een natura
prijs ontvangen .
Ronny is verantwoordelijk “ achter den toog”
Didier doet de verkoop van drank- en eetkaarten ( gans de kampioenschappen ) .
Steven geeft Peter feedback en JP en Xavier zullen betwistbare gevallen oplossen en
bijstaan in de zaal.
5 medewerkers(sters) helpen mee aan de bediening.
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 Evaluatie vergadering
Afwezigen :
Oud Gemeentehuis , Casino en Weegbrug.
Deze ploegen zullen de bijhorende boete ontvangen .
De RvB noteert wel de verontschuldigingen van BC Casino en BC Weegbrug !
Punten van werkende leden
Deelname Kampioenschappen ; X aantal gespeelde matchen.
Dit zal besproken worden in aanloop van de editie 2019.
Keuren van ALLE biljarts.
Is quasi onmogelijk om alle biljarts te gaan keuren in aanloop van het
volgend seizoen . Als er ploegen klachten hebben over bepaalde biljarts kan
dit steeds gemeld worden aan GEOZ ( secretariaat ) . Wij zullen proberen ,
in de mate van het mogelijke , hieraan gevolg te geven !
Oude Glorien ( woensdag 11 uur ? )
Kritiek is gewettigd , zal volgend jaar zeker rekening mee gehouden
worden !
Iedereen beaamt dat dit een goede Algemene vergadering was !
We bedanken dan ook de werkende leden voor hun positieve inbreng .
 Reglement stijgen en dalen :
In iedere reeks zijn er standaard 2 stijgers ( uitgez. Ere ) en 2 dalers ( uitgez. 5de ).
Vallen er ploegen weg dan zijn de ploegen op plaats 3 & 4 verplicht te promoveren .
Indien er meerdere stijgers ( 5 ) zijn , zal en één daler minder zijn in de bovenliggende
reeks!
Voorstel wordt besproken om de ploegen die weigeren te promoveren een sanctie op te
leggen van 10 punten achterstand in het volgend seizoen !
 Officieel wedstrijdleider :
Xavier geeft mee dat er momenteel 7 kandidaten zijn om aan het examen voor Officieel
wedstrijdleider deel te nemen .
Dit gaat door op zondag 25 maart , vanaf 14 uur .( tijdens de individuele finales op de
kampioenschappen ) en wordt gegeven door Marnix Verbeirens ( BGB ).
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 Happening 2018 – 9 juni 2018 om 18 uur.
Uitnodigingen :
BGB : Didier
Burgemeester en schepen Deinze : Jean Paul
Website :
Steven zal een pagina aanmaken op de GEOZ site om in te schrijven.
Er wordt gevraagd om in te schrijven bij de ploeg en inschrijving kan pas
gevalideerd worden na betaling.
Affiche : maken
 Postvak in/out :
IN:
Harmonie Fina E :
Vraag om afsplitsing en naamsverandering !
Den Toren :
Melding dat lokaal stopt eind 2018. Vraag hoe de ploeg kan verder spelen.
BGB :
Verslag AV
Verslag RvB .
 Varia :
Geschenk Clubs :
Er werden diverse cadeautips besproken .
Belangrijke data ;
Overgangsdagen :
1
Kastelein :
2
Bijlken :
3
Casino : Donderdag 3 mei 19u30 – 21u30
Clubovereenkomsten :
Binnen tegen 10 april.
Kalendervergadering :
Zelfde formule als vorig jaar .( ’s voormiddags RvB )
04 augustus 14uur ; Tonneke – Machelen.
Inschrijven clubs/ploegen ;
1 juni 2018
Volgende vergadering :
Maandag 2 of 9 april 2018 ( Peter kijk nog eens ! )
Secretaris GEOZ vzw
Callens Didier

