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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  01-03-06. 
 

Ref. FC/2006/03 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Destelbergen in Olympia Gym! 
De vergadering startte om 19h00. 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere 

Marnix – De Witte Etienne – De Decker Jo – Gunst Lindsay 
 
Verontschuldigd::  
 
 

 

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Het vorig verslag werd door iedereen goedgekeurd!  
 

2. Financieel: 
 

Er waren weinig veranderingen in de financiële toestand GEOZ tov vorige maand! 
Een rekening van €95 aan VSDC en een doorstorting van €770 aan BGB werden 
getaald! 
Lidgelden van nieuw aangesloten spelers na 1 september 2005 dienen nog binnen 
te komen! 
Het is wachten voor Jo op een volmacht op rekening GEOZ tot wanneer de nieuwe 
statuten volledig geldig zijn! Voorontwerp werd ons toegestuurd door VSDC waarna 
deze mits kleine aanpassingen in het staatsblad zullen verschijnen! 
 

3. Heet van de Naald. 
 

Nummer 3 van jaargang 6 is klaar! Tijdschrift is reeds gecopieerd en verstuurd naar 
de abonnee’s! We hopen dat iedereen tevreden is nu we onze vooropgestelde 
datum gerespecteerd hebben! Doordat Lindsay tijdelijk zonder PC zat ontbreken 
een paar vaste rubrieken in dit nummer! In ’t volgend nummer pakken we terug uit 
met onze vaste rubrieken! Afgesproken werd om alle nieuwe informatie tot uiterlijk 
20 maart door te sturen naar Lindsay en Jo. 

 

 



Ook zal er terug na de kampioenschappen een speciale editie van ons tijdschrift 
gemaakt worden! 
 
 

4. Algemene vergadering GEOZ: 
 

Deze algemene vergadering is vlot verlopen! Iedereen van het bestuur was 
tevreden over de vergadering! Toch is het spijtig dat er altijd een paar clubs 
(meestal dezelfde) afwezig zijn! Ook is het spijtig dat er altijd teruggekeerd wordt op 
punten waar in ’t verleden reeds een beslissing voor genomen werd! 
Opmerkelijk dit jaar dat er geen toegevoegde punten werden ingediend! 
Belangrijke punten op deze vergadering waren competitie en beker 2006-2007! Er 
zal in het verslag van de algemene vergadering wat extra uitleg gegeven worden 
hoe deze zullen verlopen! (was ook een vraag van bepaalde werkende leden) 
  

5. Kampioenschappen 2006 : 
 

Wat de kampioenschappen betreft mogen we zeggen dat alles geregeld is! 
Contract met All - biljarts is getekend wat betreft het plaatsen van biljarts! (contract 
10 jaar gratis biljarts plaatsen op de GEOZ kampioenschappen + beide vlaanderen) 
Het jaarcontract die we hadden met Duque werd dan ook verbroken zonder verdere 
gevolgen! Er was wel een probleem met Duque om de biljarts tijdig te kunnen 
plaatsen.  
Freddy DM en Freddy C gaan eerstdaags zorgen voor de nodige bekers en 
trofeeën. Wachten nu maar op vele inschrijvingen. 
Op het inschrijvingsblad GEOZ kampioenschappen voor de schiftingen individueel 
staan er verkeerde datums vermeld! Een aangepast exemplaar wordt naar alle 
clubs toegestuurd! 
 

6. Website: 
 

Jo heeft een paar nieuwe zaken toegevoegd aan de website zoals: 
Aankondigingen: evenementen ingericht door clubs of spelers kunnen hier 

vermeld worden! 
Formulieren: hier zullen bepaalde formulieren en verslagen terug te vinden 

zijn! 
Spelersinfo: spelers welke dit wensen kunnen hier hun biljart-cv kwijt. Iedere 

maand zal er ééntje verschijnen in HvdN! 
Sponsors: bedoeling om hier alle sponsors te vermelden 
 
Ook zal Jo nog werk maken van een forum / gastenboek om langs deze weg te 
kunnen communiceren! 
Een paar foutjes mbt aantal gespeelde wedstrijden en letterwaarden dienen nog 
gecorrigeerd te worden! 
 

7. Best of sixteen: 
 

Dit jaar zullen de afkampingen best of 16 doorgaan in Olympia Gym te 
Destelbergen en dit op 10 -11 juni! Op zaterdag 10 juni starten om 14h00 de 1

ste
 

afdelingen A en B en om 17h00 de ERE-afdeling! Op zondag 11 juni om 14h00 is 
het de beurt aan 2

de
 en 3

de
 afdeling! Er wordt ter plaatse geloot en dit op de 

respectievelijke aanvangsuren! Deze wedstrijden staan terug enkel open voor de 



eerste 16 spelers per reeks! Hun aanwezigheid is dan ook zeker gewenst! (zoniet 
zullen er sancties genomen worden) BGB kledij niet verplicht! 
 

8. Happening 2006: 
 

De happening 2006 gaat terug door te Zulte en dit op 17 juni 2006! Na het 
schitterende succes van vorig jaar rekenen we terug op een voltreffer! 
Vorig jaar ter gelegenheid 25 jaar GEOZ was alles gratis waar er dit jaar een kleine 
bijdrage van €5 voor leden en partner en €10 voor niet leden zal gevraagd worden! 
Wat de muziek betreft hebben we dezelfde DJ als vorig jaar(Van Praag) reeds 
vastgelegd! (ambiance verzekerd) De “special acts” worden uiteraard niet op 
voorhand bekend gemaakt! Wat betreft de maaltijd dienen de mogelijkheden nog 
bekeken te worden! 
Iedereen is hiermee reeds uitgenodigd naar de happening 2006! 

 
 

9. Brieven in / uit: 
 

In: ontwerp nieuw statuten vzw GEOZ van VSDC 
 verbondsbladen 
 
Uit: uitnodigingen naar algemene vergadering naar alle werkende leden! 
 Clubovereenkomsten naar alle clubs op alg verg 
 Inschrijvingsformulieren naar alle clubs op alg verg 
 Affiches mbt kampioenschappen naar alle clubs op alg verg 
 HvdN 
 

10. Varia: 
 

a. Data en plaats waar de overgangen kunnen gebeuren werden vastgelegd nl. op 
maandag 22 en 29 mei in lokaal Den Toren te Gavere en dit tussen 19h00 en 
23h00. 

 
b. Ook data en plaats van kalendervergadering werd vastgelegd nl. 29 juli om in 

lokaal Megagolf te Ruiselede met aanvang om 13h30! 
 
 
De vergadering eindigde om 22h30! 
 
Volgende vergadering op dinsdag 04/04/2006 om 19 h te Lochristi in Zaal / Café De Kring 
(plaats kampioenschappen) 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


