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VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 03/04/2018

Ref. DC2018-04vzwGEOZ
 Aanwezigen :
Jean Van Den Broucke , Peter Bradt , Xavier Barbier , Ronny De Bruycker en Didier
Callens
 Goedkeuring verslag Maart :
Verslag reeds goedgekeurd door volledig bestuur . Moet nog gepubliceerd worden .
 Evaluatie Verbondskampioenschappen 2018
o Werking
Iedereen is het erover eens dat dit zéér geslaagde
verbondskampioenschappen waren.
Met prima biljarts en ook de catering was top .
Misschien bij sommige onderdelen te weinig plaats ( bekerfinales )
-dit komt omdat de schitterende verlichting één meter inneemt in het
midden , welke je verliest aan zitplaatsen !Het wedstrijdschema aanpassen ( volgend jaar )
Naturaprijzen waren geen succes .
o Financieel
Daar onze financieel verantwoordelijke niet aanwezig was , kon er geen
eindbalans gegeven worden !
De kaartenverkoop en de cijfers van de catering ogen wel positief , zodat er
misschien een positieve eindbalans kan verwezenlijkt worden .
o Besluit :
Tornooiverantwoordelijke Peter geeft aan alle medewerkers een DIKKE DUIM !
Met speciale dank aan Georginne , Carine , Iris , Jackie , Daniella en Martin.
 Happening 2018
o Organisatie :
Is opnieuw in handen van BC De Leiezonen en Tonnevrienden.
o Traiteur ;
4 bonnekes ? ( 4soorten vlees voor BBQ ) of Vleesschotel
Prijzen : €15 voor GEOZ leden , @10 kinderen en €18 voor niet-leden
4 verschillende kaarten aanmaken en aperitiefbonneke ( Didier )
Helpers ; gratis vleesschotel .
o Affiche :
Wordt aangemaakt ( Didier ) en na goedkeuring RvB gedrukt en naar de
clubs gestuurd.
o Swoop : Peter zal Swoop begeleiden .
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 Officiele wedstrijdleiders
Tijdens de verbondskampioenschappen werd er ook een examen voor Officieel
wedstrijdleider georganiseerd door bestuur BGB.
Volgende personen zijn geslaagd in dit examen :
Hugo De Donder ( BC Parking )
Fonteyne Patrick ( BC Routier )
De Coensel Peter ( BC Sniper )
Sierens Jackie ( BC Willem tell )
De Vos Alex ( BC De Tonnevrienden )
Callens Didier (BC De Tonnevrienden )
De RvB GEOZ wenst allen proficiat met hun resultaat !
 Situatie einde seizoen
Opties voor seizoen 2018-2019 . Klimmen / dalen / ploegen.
De situatie wordt bekeken en eventuele scenario’s besproken !
We hebben momenteel weet dat er wss 2 lokalen zullen stoppen , maar er zijn ook
2 nieuwe kandidaten !
 Postvak in/out :
IN :
Vraag tot afsplitsing van Weegbrug A van Weegbrug B ( wordt door beide ploegen
aangevraagd )
GBC Blankenberge is de nieuwe naam voor LDC A .
OUT :
Uitnodiging naar BGB op de GEOZ Happening 2018.
 Varia :
Best of 16
Er zal opnieuw aangevuld worden naar 16 ( sponsering van lokalen respecteren )
Er zal wel een grondige evaluatie komen naar volgend seizoen toe !!!
Geografische grenzen GEOZ :
Daar er hier geen duidelijkheid was/is over welke clubs kunnen aansluiten hebben
we de grenzen van ons verbond opgevraagd aan de BGB.
Zuid-westen van Oost Vlaanderen wordt begrensd door Zele(*) , Dendermonde(*),
Laarne , Wetteren , Oosterzele , Zottegem Sint Lievens Houtem(*) en Herzele(*)
(*) hier mag men ook bij Aalst of Pajottenland aansluiten!
In het zuiden zijn de gemeentegrenzen van Wortegem-Petegem , Oudenaarde ,
Zwalm en Zottegem de grenzen van GEOZ.
Formulieren :
Nu reeds staan er een 5-tal formulieren op de site !
Proberen om ALLE nodige formulieren hier beschikbaar te stellen voor de ploegen .
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 Belangrijke data :
 Overgangsdagen ( spelers die de clubovereenkomst niet getekend hebben
en opnieuw bij GEOZ willen aansluiten )
Donderdag 10 mei van 17u - 19u ; Bijlken ; Eyermanstraat 38 A , 9160 Lokeren
Donderdag 17 mei van 17u tot 20u ; Casino ; Markt 8 , 9770 Kruishoutem
Zaterdag 26 mei van 15u tot 17u ; Kastelein ; Kasteeldreef 11 ; 9931 Oostwinkel .




Inschrijving seizoen 2018 – 2019 . Ten laatste 31-05-2018 .
Happening 2018. Inschrijven via de site www.new-geoz.be ten laatste 3 juni
Ploegindeling moet binnen zijn ten laatste 01-08-2018. ( ledenbeheer
Steven )
 Nieuwe clubs moeten ten laatste 31-05-2018 ingeschreven zijn !
 Best of 16 :
ERE ; zaterdag 21-04-2018 om 19uur . Lokaal The Q – Zele.
EERSTE ; zaterdag 21-04-2018 om 17uur . Lokaal Tonneke – Machelen.
TWEEDE ; zaterdag 21-04-2018 om 15uur . Lokaal The Q – Zele.
DERDE ; zondag 22-04-2018 om 15uur . Lokaal Tonneke – Machelen.
VIERDE ; zaterdag 21-04-2018 om 10uur . Lokaal The Q – Zele.
VIJFDE ; zondag 22-04-2018 om 15uur . Lokaal Tonneke – Machelen.
 Kalendervergadering : 4 -08-2018 ; Tonneke Machelen om 14u30
 Start kompetitie 2018-19 : weekend van 31/08- 01-09

 Volgende vergadering : 30 april 2018.

De secretaris GEOZ vzw

Didier Callens

