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VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd02/05/2016                              Ref. DC2016-05/vzwGEOZ 

 

1.Aanwezig :  

Jean Paul Vandenbroucke  , Peter Bradt , Steven Poelman , Freddy Cooreman ,Ronny De Bruycker & Didier 

Callens . 

2.Goedkeuring verslag vorige RvB :  

Jean Paul , Peter en Ronny waren akkoord . Steven ( geen commentaar , was niet aanwezig ) . Freddy had 

wel een paar opmerkingen ; deze werden besproken en hierna werd het verslag goedgekeurd . 

Didier vraagt om dhet verslag digitaal te laten tekenen door de voorzitter , na goedkeuring van de leden 

RvB , dit werd goedgekeurd . De secretaris stuurt het verslag op naar de correspondenten van de clubs. De 

RvB hoop zo een betere transparantie te brengen naar de clubs toe ! 

3.Overdracht financieel beheer  van Freddy naar Steven. (kwijting financieel beheer ) 

Steven tekent een ( voorlopige ) kwijting voor Freddy .De officiele kwijting moet goedgekeurd worden    

door de Algemene vergadering ( augustus ).                       

Bankkaart GEOZ blijft bij Freddy tot na de happening en Freddy doet verder de nodige betalingen ( met 

goedkeuring van Steven ).                             

Volmacht aan te vragen bij KBC , voor Steven.             

Onkosten moeten ingediend worden via het officiele document ( Steven stuurt op ) .              

De nieuwe financieel beheerder wenst er een open boekhouding op na te pouden . 

4.Resultaten controle boekhouding. 

Deze was in orde en Steven wenst Freddy dan ook proficiat te wensen , en te bedanken , met het  goede     

werk .                   

5.Maatschappelijke zetel : 

Door de gewijzigde situatie ( financieel beheer ) vroeg de secretaris of de maatschappelijke zetel ook 

moest veranderen . De RvB besluit dus alles te laten zoals het is .                  

De maatschappelijke zetel GEOZ blijft dus : Middelweg 114 , 9910 Ursel . 

6.Wijzigen statuten : 

De nieuwe bestuurssamenstelling moet nog aangepast worden in de statuten . Dit kan enkel op de 

Algemene vergadering. ( augustus ) 
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7.Evaluatie GEOZ Verbondskampioenschappen : 

Freddy stelt voor om ,via een evaluatieformulier , ieder bestuurslid zijn quotatie (op een schaal van 10) 

te laten geven . Hieruit konden we het volgende distileren :  

• Programma moet aangepast worden , geen “zware” reeksen bij elkaar steken op dezelfde dag . 

Geen Duo mix bij finale bekermatchen ( dubbelspelen ) 

• BGB kledij werd niet/onvoldoende gerespecteerd. 

• Betere planning naar helpers ( Peter wijt dit aan laattijdig afmeldingen bij helpers ) 

• Veel bezoekers klaagden over aanbod dranken . 

• Catering kan beter : presentatie/prijs/  ….  TE weinig personeel !!!  

Forfait = boete , deze worden opgestuurd naar de clubs ! 

Forfait in finale ( BC Zwaantje ) is te betreuren en weinig respectvol t.o.v. inrichting ! 

Financieel verslag : Ligt in de lijn der vorige jaren ( ondanks ; duurdere zaal , duurdere biljarts ,  

   duurdere dranken ).  

Besluit:  

Goede kampioenschappen , op schitterende biljarts. Communicatie mag/moet beter .  

Meer braintstormen in aanloop naar … ! 

Indien we in zelfde zaal blijven : andere plaatsing van biljarts ( toog vrijhouden ) 

Proficiat aan Peter met zijn eerste organisatie , mag dit verder doen ( goed afspreken  !! ) 

 

Locatie ; NU reeds info verzamelen naar volgend jaar toe ( april ) . 

  

8.Onkosten maart/april : 

  Steven kijkt na en stort de bedragen . 

Hij vraagt wel een uniform formulier te gebruiken voor aangifte ( stuurt dit op ) 

 

9.Trofee ; “ Fair Play “ : 

Ondanks ( toenmalig secretaris ) Steven een reminder gestuurd heeft , zijn er nog ploegen die geen 

antwoord gestuurd hebben ! Deze kunnen dan ook niet in aanmerking komen om de trofee te winnen . 

Er was tijd tot 15 april . Laatkomers vallen dus uit de boot ! 

 

10.Stand van zaken spelers/clubs/ploegen voor seizoen 2016-17 . 

Er kan nog ingeschreven worden tot 31 mei . 

Volgens kaarthouder /ledenbeheer Freddy stevenen we af op méér dan 70 ploegen !  

Nieuweploegen , maar vooral ploegen die een 2de ploeg in lijn brengen . Van één ploeg is het geweten 

dat er problemen zijn , secretaris Didier zend een mail naar betrokken club. 
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11.Happening 2016 ( 4 juni 2016 ) : 

 Kampioenen ( van Belgie ) en man van het seizoen ontvangen een prijs ( als ze aanwezig zijn ). 

 Freddy neemt contact op met de traiteur om de laatste zaken te regelen . 

Dit jaar gaat de happening door in de Brielpoort te Deinze , een véél grotere zaal en ruime parking . 

Dus hopen we met velen te zijn op onze seizoensafsluiter. 

 

12.Varia : 

 
Ivan Hoste – prijs best of 16 : De heer Hoste beweert een reis geboekt te hebben op 4 juni en vraagt om een 

ploegmakker zijn prijs te laten in ontvangst te nemen . 

Daar vzw GEOZ  wil dat de prijswinnaars effectief aanwezig zijn , kar er hier niet op ingegaan worden ! 

Ombudsman Ronny neemt contact op met de heer Hoste . 

 

Waarborg Steven Engels : Voorzitter Jean Paul vraagt om de waarborg van de heer Steven Engels terug te 

storten  , daar deze zijn betaald is .         

 De waarborg wordt dan ook teruggestort naar de persoon die de boete betaald heeft . 

Dubbelspelen binnen BGB :  Dit seizoen kan er hier niet meer tegen opgetreden worden . Dit punt wordt 

doorgeschoven naar de Algemene vergadering om te zien   wat er in de toekomst kan gedaan worden .                      

Nieuwe  samenstelling bestuur : De vernieuwd samenstelling en funkties van het nieuwe bestuur worden in het 

begin van het volgend seizoen doorgestuurd naar de correspondenten van de clubs. 

Financiele voordelen volgend seizoen : Ploegen die , tijdig , ingeschreven waren zullen opnieuw kunnen geniet 

van de financiele  voordelen .                                 

Wel wordt de 2,5€ voor ingeven van de uitslagen afgeschaft , daar we vinden dat het toch maar normaal is dat 

men dit doet om de evolutie van de ploegen te kunnen nakijken . 

 

13.Volgende vergadering :  

De volgende vergadering van RvB v.z.w. GEOZ gaat door op maandag 13 juni 2016 in Lotenhulle.                       

lokaal: Christiane & Dirk. 

 

 

De secretaris:                                                                                  De voorzitter : 

Callens Didier                                     Jean Paul 

Vandenbroucke 


