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VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 02/10/2017 

Ref. DC2017-10vzwGEOZ       

                                            

 Aanwezigen: 
 Jean Paul , Peter , Steven , Xavier , Ronny en Didier . 
 

 Goedkeuring verslag september . 
 Verslag werd goedgekeurd. 
 

 Financieel beheer :  
Financieel verantwoordelijke Steven geeft een kwartaaloverzicht . Dit werd 
besproken en goedgekeurd. 
Leden die dit willen inkijken kunnen altijd een mail sturen naar Steven om toegang 
te krijgen tot Assist on-line ! 

 
 Beker GEOZ : 

De trekking van de “Lucky losers” zal doorgaan op donderdag 12oktober in lokaal 
De Kastelein om 19 uur voor de reglementen heropfrissing . 
Ploegen die forfait geven , kunnen NIET als lucky loser terug opgevist worden ! 
 

 Opfrissing reglementen : 
12/10/2017 Kastelein om 19 uur ! ( Steven & Xavier ) 
21/10/2017 Paradijs om 14 uur !  ( Xavier ) 
26/10/2017 Lammeken om 19 uur ! ( Steven )  

 
Tijdens de verbondskampioenschappen GEOZ 2018 zal er een examen tot 
wedstrijdleider aangeboden worden . 
 
Er wordt ook aan de BGB gevraagd om de huidige wedstijdleiders: 
1. De lijst te updaten . ( wedstrijdleiders van 25 jaar gelden staan nog op de lijst ) 
2. Voor de huidige wedstrijdleiders een herhalingscursus + examen op 

regelmatige ( 5 jaar ? ) tijdstippen te houden . 
 

 GEOZ verbondskampioenschappen 2018 : 
Zaal is definitief : Gemeentelijk ontmoetingscenter , Oude Kantschoolstraat , 9880 
St Maria Aalter . 
Catering verantwoordelijke , Ronny , legt contacten voor spijs en drank. 
Affiche : ALLE lokalen worden aangeschreven om te sponseren op de affiche. 
( 25, 50, …€ ) . Een fiscaal attest wordt afgeleverd door vzw GEOZ. 
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Door het feit dat de kampioenschappen in maart ( 16 t/m 25ste  ) plaatsvinden , 
zullen de 3 laatste competitiematchen 2 weekends doorgeschoven worden ! 
Dus :  Wedstrijddag 24 ( 16-17 maart ) wordt weekend 30-31 maart. 
  Wedstrijddag 25 ( 23-24 maart ) wordt weekend 6 -7 april. 

Wedstrijddag 26 ( 30-31 maart) wordt 13-14 april. 
 

 Best of 16 : 
Daar de kampioenschappen , opnieuw , tijdens de competitie gespeeld worden zal 
de “Best of 16 “ NA deze doorgaan . 
Lokalen , welke over 4 biljarts beschikken , zullen aangeschreven worden om dit te 
organiseren ( per blok van 3 reeksen ) .Indien alle lokalen geintresseerd zijn zal er , 
door de RvB , een oplossing gezocht worden ! 

  
 Postvak in/out : 

1. BC De Statie A  geeft forfait voor bekermatch tegen BC Fonteyn , 
reglement wordt toegepast.  

2. Verslag RvB van BGB. 
Dit wordt door de RvB besproken : 
 Financieel verslag : 

GEOZ vzw betreurt dat we dit op het verslag moeten lezen en niet 
op de hoogte waren , deze spelers hebben wel al gespeeld  in de 
competitie ! 
Verantwoordelijke ledenbeheer heeft alle betrokkenen 
gecontacteerd en nu zou iedereen in orde zijn . 

 Schorsing Freddy Cooreman :  
De door GEOZ opgelegde schorsing t.o.v. Freddy Cooreman werd 
opgeheven nadat Freddy ingegaan is op de aanpassing van de 
openstaande schuld. Er werd een positief advies gegeven aan BGB 
waarop zij ook de schorsing op nationaal vlak hebben opgeheven. 

 Samenwerking van de verbonden : 
Is dit een nieuwe werkgroep , of enkel een verlengde van de AV ? 
GEOZ wacht af wat BGB hiermee bedoelt . 

 Verbondskampioenschappen dubbel aangeslotenen : 
Peter nam contact op met BGB hieromtrent. De BGB laat spelen in 
verschillende verbonden toe , maar voor de kampioenschappen 
mag er maar aan  1 ( één )  kampioenschap deelgenomen worden ! 
De BGB blijft hierbij bij hun beslissing , de ( dubbel aangesloten ) 
spelers zullen dus moeten kiezen aan welk verbondskampioenschap 
ze deelnemen! GEOZ stelt vast dat dit in principe een federale 
aangelegenheid is en dus eigenlijk niet onder de bevoegdheid valt 
van BGB maar van de verbonden zelf.  
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 Bestelling reglementenbundels: 
GEOZ heeft de kleine reglementenboekjes ontvangen  , maar 
betreurt het ( véél ) te kleine lettertype. 

 
 Varia :  

 Nieuw lokaal  ( Arena Gent )  
Xavier heeft deze locatie bezocht en vind dat deze een aanwinst zou 
kunnen zijn voor GEOZ . 
De uitbater is op de hoogte gesteld en zal alles in het werk stellen om 4 
golfbiljarts aan te bieden ! 

  Clubs/spelers  kunnen altijd contact opnemen ! 
 

Happening ;  35 jarig bestaan GEOZ 
 9 juni om 18 uur Brielpoort Deinze 
    De traiteur is oké : BBQ + Visschotel . 

De fles wijn ( per 6 ingeschrevenen ) zal vervangen worden door een 
consumptie voor iedereen. 
Gratis aperitief blijft. 
Deejee Dieter  is oké ! 
Voor de viering van << 35 jaar GEOZ<<  werd druk gebrainstormt , gaande 
van een gastoptreden tot een persoonlijk geschenk voor de leden ! 
Beslissing tijdens een van de volgende RvB’s . 

 
 Volgende vergadering : 

Op maandag 13 november 2017 om 19 uur bij Christiane & Dirk te Lotenhulle 
 
 

 
 

 


