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Verslag RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 30/04/2018
Ref. DC2018-04^2vzwGEOZ
Aanwezigen : Jean Paul , Peter , Xavier , Ronny en Didier
Verontschuldigd : Steven ( huwelijksreis )
Goedkeuring verslag April :
Het verslag werd goedgekeurd.
Happening 2018
Op uitnodiging ; André Van Houtte . ( heeft zich laten verontschuldigen )
Organisatie :
Bestuur begroet de aanwezigen in de inkomsthal.
Didier doet verdeling bonnekes .
Iedere club zal ( volgens aantal aanwezigen ) drankkaarten krijgen à rato van
1 consumptie per aanwezige !
Ook gratis aperitief per aanwezige volwassene !
Helpers ; gratis vleesschotel .
Evaluatie Best of 16 .
Enkel lovende commentaren op de organisatie in beide lokalen .
Nogmaals dank aan The Q Club en Tonneke voor de sponsering !
Door het groot aantal afzeggingen zal the best of … volgend seizoen niet
meer , als zodanig , georganiseerd worden !
We kijken wel uit naar een alternatief .
Seizoen 2018 – 2019
Reeksindeling
Aan de hand van de beschikbare gegevens werd reeds een
voorontwerp van de reeksen gemaakt ( Er kunnen nog nieuwe
/gewijzigde ploegen bijkomen tot donderdag 31 mei )
Er zal wel geprobeerd worden om een nieuwe formule toe te passen in
4de en 5de !
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Gewijzigde clubs ( ploegen )
Les Deux Clefs A wordt GBC Blankenberge ( ERE)
Den Toren wordt BC Paradijs ( fusie ) ( 2de )
Floorever wordt BC Memory ( Eerste )
Harmonie Fina E wordt BC De Ruen Meulen ( 4de )
Weegbrug A wordt BC Twipo
Nieuwe clubs ( ploegen )
BC Dynasty
BC Tonnevrienden E
BC Sniper B
BC Den Tell G
BC …… ( Wetteren )
Format beker
Het door de bekerverantwoordelijke voorgesteld systeem zal
toegepast worden volgend seizoen.
Dus concreet : Ploeg A tegen ploeg B .
1A speelt tegen 1B
2A speelt tegen 2B
1A speelt tegen 2B
2A speelt tegen 1B
1A & 2A spelen tegen 2B & 2B
Spelen in één af .
Dit wordt herhaald voor speler 3&4 , en speler 5&6 .
Ieder gewonnen spel is één punt.
Varia :
Aanvullen van spelers uit een lagere ploeg ( binnen dezelfde club )
Een tweetal voorstellen worden geformuleerd en zullen de volgende
RvB besproken worden !
Verplaatsen wedstrijden :
Dit seizoen was een wildgroei aan verplaatste wedstrijden . Het
reglement terzake zal herbekeken worden tijdens een volgende
vergadering !
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Belangrijke data :
Overgangsdagen ( spelers die de clubovereenkomst niet getekend hebben
en opnieuw willen aansluiten )
Donderdag 10 mei van 17u - 19u ;
Bijlken ; Eyermanstraat 38 A , 9160 Lokeren
Donderdag 17 mei van 17u tot 20u
Tonneke , Petegemstraat 1 , 9870 Zulte-Machelen
Zaterdag 26 mei van 15u tot 17u ;
Kastelein ; Kasteeldreef 11 ; 9931 Oostwinkel .
Dit gebeurt door Steven .
Inschrijving seizoen 2018 – 2019 . Ten laatste donderdag 31-05-2018 .
Nieuwe clubs moeten ten laatste op deze datum ingeschreven zijn !
Happening 2018. Inschrijven via de site www.new-geoz.be ten laatste
zondag 3 juni
Happening gaat door in de Brielpoort te Deinze op zaterdag9 juni om 17u30 !
Ploegindeling moet binnen zijn ten laatste dinsdag 01-08-2018.
(Bij Steven ;ledenbeheer)
Kalendervergadering ; Tonneke – Machelen op zaterdag 4 augustus om
14u30
Start kompetitie 2018-19 : weekend van vrijdag 30-08 t/m zondag 2/09.
Postvak in/out :
IN :
Chris Rousseaux ; Blankenberge te ver ! Dit zijn ploegen die op
vrijwillige basis konden blijven in GEOZ toen WGF lid werd van de BGB.
Verslag BGB vergadering
OUT : Uitnodiging BGB Bestuur naar Happening

Volgende vergadering : 4 juni 2018 . ( bij bestuurslid thuis )

