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AGENDA
VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 31/05/2018
Ref. DC2018-05vzwGEOZ
 Aanwezigen :
Jean Paul Van Den Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Xavier Barbier en
Didier Callens.
De Bruycker Ronny ( verontschuldigd )


Goedkeuring verslag vergadering 4 mei .
Het verslag van vorige RvB is goedgekeurd.
Alle verslagen komen asap op de site .



Happening 2018
Momenteel zijn er (te ) weinig inschrijvingen op 31 mei. Didier zal mail sturen naar
alle clubs om eraan te herinneren dat2 juni uiterste inschrijvingsdatum is .
Uiterste datum voor traiteur is woensdag 6 juni.
Catering Swoop : Er zullen 5 extra vleesschotels besteld worden .
De kampioenen van Belgie zullen een ( natura ) prijs ontvangen.
Peter zorgt voor de trofeen ( gesponserd door café Tonneke )
Kinderen BBQ aparte kaart en geen aperitiefkaartje.
Speech van JP & Peter wordt voorbereid door Steven .



Inschrijvingen clubs / ploegen
Er zijn volgend seizoen evenveel inschrijvingen als vorig seizoen en er treden dus
74.ploegen aan



Reeksindeling 2018 – 2019
De reeksen worden als volgt verdeeld :
ERE =14 , EERSTE : 14 , TWEEDE : 14 , DERDE : 14 : VIERDE A & B : 9.



Format competitie 2018 – 2019
De competitie start in weekend van vrijdag 31/08 t/m zondag 2/09.
De reeksen van 14 ploegen zullen een normale kalender spelen .
Voor de ploegen van Vierde A en Vierde B zijn er na de reguliere competitie nog
Play Offs waarin de eindranking van Vierde zal bepaald worden !
Kalenderverantwoordelijke Xavier zal uitleg geven op de Algemene vergadering .
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Format beker 2018 – 2019
De bekercompetitie zal opnieuw per reeks gespeeld worden , uitgezonderd Vierde .
In Vierde wordt in er poules gespeeld tussen beide reeksen ( A & B ).
Zodoende worden hier extra speeldagen gecreeerd om het minder aantal
competitiewedstrijden te compenseren.
Ook het wedstrijdschema ( alle reeksen ) wordt gewijzigd .Zoals Xavier al her en
der uitgelegd heeft zal er gespeeld worden als volgt.
Ploeg Thuis tegen ploeg Bezoekers
T1 tegen B1 T
2 tegen B2 T
1 tegen B2
T2 tegen B1
Duo T1+T2 tegen Duo B1+B2
ALLE wedstrijden in één manche !
Dit wordt herhaald voor T3/T4 tegen B3/B4 en T5/T6 tegen B5/B6 .
Er is één punt per gewonnen wedstrijd , er zijn dus max. 15 punten te verdienen en
kan er geen superbelle meer gespeeld worden.



Aanvullen van spelers uit een lagere ploeg , binnen dezelfde club.
Na een lange discussie ( met vele pro’s en contra’s ) werd het volgende beslist :
Alle spelers mogen 3 X per seizoen “depanneren” bij een hogere ploeg .
Beperking van laatste 3 wedstrijden valt weg.



Verplaatsen van wedstrijden .
Daar er vorig seizoen een wildgroei aan verplaatste wedstrijden was zal er voor
volgend seizoen enkel kunnen vervroegd worden . Dus niet achteruit schuiven !!!
Aanvragende ploeg betaald 20 € .
Dit geld NIET voor Ere , vaste kalender op vrijdag !
In geval van heirkracht ( weersomstandigheden , sterfgevaL , … ) beslist de RvB .



Letterwaarden.
Onze kaarthouder/ledenbeheer ( Steven ) had deze reeds op de site geplaatst , doch
de BGB maakte bezwaar
GEOZ vraagt duidelijkheid aan de BGB wanneer de vernieuwde regel nu in voege
gaat



GDPR
De nieuwe Europese wetgeving is ingegaan inzake de bescherming en het beheer
van digitale persoonlijke gegevens.
Als gevolg hiervan moet GEOZ enkele stappen ondernemen om te voldoen aan
deze wetgeving.
Een eerste stap werd reeds gezet door de Privacy Policy te publiceren op de
website.
Een volgende stap zal zijn dat elk lid een akkoord moet tekenen met de Privacy
Policy. Dit zal gebeuren aan de hand van een aftekenlijst die wordt opgestuurd naar
alle clubs.
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Voorts zullen alle nieuwe leden een formulier moeten aftekenen en bijvoegen bij
de groene kaart. Dit formulier zal te downloaden zijn op de BGB en GEOZ
website.
Om in regel te zijn met de wetgeving wordt Steven aangesteld als DPO (Data
Protection Officer). Dit houdt in dat hij toezicht houdt op de opvolging van de
nieuwe wetgeving en bijstuurt waar nodig.


Postvak in/out :
Uitnodiging BGB Happening
We ontvingen een uitnodiging van BGB voor hun Happening op 7 juli 2018
Antwoord BGB
We kregen antwoord van BGB op onze uitnodiging voor onze Happening.
Verslag vergadering RvB van de BGB ook ontvangen
Met als voornaam punt dat het 3de strafpunt ( den hof ) opnieuw zal geevalueerd
worden op de vergadering met de verbonden .



Varia :
 The Bridge vraagt om de mogelijkheid om een naamsverandering door te
voeren . Steven volgt dit op en zal informeren bij BGB of dit ( nu nog )
mogelijk is.
 GEOZ beker: In de finales moet men minstens 5 competitiewedstrijden (beker
wedstrijden tellen niet mee ) gespeeld hebben .
 Verbondskampioenschappen : voor deelname moet men tijdens het voorbije
seizoen minstens 5 comp.- of bekermatchen gespeeld hebben .
( ziekte of kwetsuur zal door de RvB bekeken worden )
 Bij binnenkomende klacht zal de RvB autonoom beslissen !
 Items die moeten behandeld worden zullen door de verantwoordelijke van de
RvB beslist worden , zonder daarvoor het bestuur te raadplegen ( RvB wordt
wel op de hoogte gebracht )



Belangrijke data ;
 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 31-08 t/m zondag 2/09.
 Algemene vergadering : 25 – 08 -2018

Volgende vergadering : 4 augustus 9u30
Secretaris GEOZ vzw
Callens Didier

