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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE vzw GEOZ 25-02-2006. 
 
Ref. FC/2006/feb/algverg 
 
Deze algemene vergadering van de vzw GEOZ ging door in de Parochiezaal van 
Gontrode! (club BC De Kroon)  
De vergadering startte om 14h 00. 
 
1. Aanwezigheden: 
 

Aanwezig (RvB): 
Freddy De Mol  (RvB) – Freddy Cooreman (RvB) – Etienne De Witte (RvB) – 
Marnix De Vogelaere (RvB) – Jo De Decker (RvB) – Lindsay Gunst (RvB) 
 

 Als werkend lid: 
Vriendt Herman (Brouwershof) – De Boevere Marcel (De Kroon) – Taghon 
Peter en Van Houtte André (Leiezonen) – De Paepe Mario (Megagolf) – 
Willems Marino (De Nachtegaal) – De Smedt Emiel en Jacobs André (De 
Notelaar-Classicsl) – Dousselaere Mario en Van de Velde Danny (De 
Vaartvrienden) – Huys Eddy (De Vierschaar) – Librecht Daniel (Den Toren) – 
Vandeburie Christophe (Excellentie) – Van der Stricht Herman (Harmonie) – 
De Witte Joan en Van Rijckeghem Geert (Leiedonck) – De Meyer Etienne 
(Les 2 Clefs) – De Ganck David en Van den Bossche Roger (‘t Molenhof) – 
Loete Bruno en Vigne Rudy (N8W8) – Auman Gilbert en Van Rossum René 
(Olympia Gym) – Claeys Etienne en Goossens Arseen (Polderzicht) – 
Maeyens Chris (Primus) – Colpaert Christian en Verstraete Urbain (Real 
Tonne) – De Moor Rudy en Vorstermans Willy (Routier) – Recollecte Patrick 
(Sportvrienden) – Van Laecke Koen (Sportwereld) – Strooband Henny en 
Engels Steven (Groene Laken) – Christiaansen Paula en Pijpaert Eddy (‘t 
Kruiske) – Danckaert Wilfried en Lefebure Erik (’t Morgenzonneke) – Nobels 
Luc (‘t PArkske) – Colin Philemon (’t Zwaantje) – Van de Veire André en 
Vandewalle Marnix (Ter Biezen) – Van Eeckhoutte Georges (Tonnek) –  
Peeters Jozef en Pieters Johan (Zeeduivels) 

 
 

Volmachten: Nobels Luc (De Groote Nick) – Vigne Rudy (Claeys Dirk) – Loete 
Bruno ( De Wilde Wim) – De Meyer Etienne (Van Wonterghem 
Romain) 

 

 

 



Afwezig:    Argos – Christiane & Dirk – Frankyboys – Sportief Eeklo  
 

      Verontschuldigd:  Linda De Bruycker (RvB) 
 
 
2. Openingswoord: 
 

De voorzitter van vzw GEOZ opende omstreeks 14h00 (met een beetje vertraging) de 
algemene vergadering! Hij verwelkomde iedereen en dankte ook iedereen voor hun 
aanwezigheid! Meteen verontschuldigde hij een paar afwezigen maar vond het toch 
wel jammer dat er telkenmale enkele clubs afwezig blijven! (meestal dezelfde) 
Daarna vroeg de voorzitter de nodige discipline van iedereen zodat de vergadering 
ordentelijk en efficient kon doorgaan. 
Ook deelde de voorzitter mee dat vzw GEOZ nog 3 extra agendapunten had 
toegevoegd aan de dagorde. (deze werden aan iedereen overhandigd bij het 
binnenkomen van de zaal) Verder wist de voorzitter te vertellen dat er naar volgend 
jaar toe nauwlettend zal toegekeken worden op het toepassen en eerbiedigen van de 
reglementen. Indien nodig zullen de passende maatregelen of sancties genomen 
worden! 
 
 

3. Ontlasten van dhr. Bruno Loete  lid RvB van vzw GEOZ: 
 

Nadat dhr. Bruno Loete schriftelijk zijn ontslag had aangeboden aan het bestuur van de 
vzw GEOZ (wat door het bestuur begrepen en aanvaard werd) werd door de voorzitter 
de goedkeuring gevraagd aan de werkende leden tot ontlasting van dhr B Loete van 
zijn taken en verantwoordelijkheden als bestuurslid! Niemand had hiertegen bezwaar! 
 
 

4. Nieuwe statuten vzw GEOZ: 
 

Daar er een nieuwe wetgeving van toepassing is op de vzw’s moest GEOZ zijn 
statuten ook in die zin laten aanpassen. Hiervoor heeft GEOZ een beroep gedaan op 
VSDC! (vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw’s) Recent heeft men een 
ontwerp ontvangen van VSDC waarna deze na goedkeuring dienen neergelegd te 
worden bij de rechtbank van koophandel! Deze nieuwe statuten zullen integraal op de 
website van GEOZ gezet worden alsook zal iedere club een copie ontvangen van deze 
statuten! Indien iemand bezwaren of opmerkingen heeft mbt deze statuten kan hij deze 
altijd overmaken aan het bestuur van GEOZ! 

 
 
5.  Financieel: 
 

Onze nieuwe penningmeester Jo gaf wat uitleg omtrent de financiële kant van de vzw 
GEOZ! Normaliter wordt er op deze algemene vergadering aan iedere club een 
document overhandigd met een overzicht van het voorbije boekjaar! Door de 
overdracht van deze functie van Daniel Onbekent naar Jo De Decker, evenals het feit 
dat we bezig zijn met het opmaken van de nieuwe statuten (waardoor Jo nog steeds 
geen volmachten heeft mbt GEOZ rekeningen) was het moeilijk om dergelijke brochure 
op te maken! Van zodra alles geregeld is zal Jo het nodige doen om een financieel 
overzicht te maken van de vzw GEOZ. 
Inmiddels kunnen vragen ivm boekhouding  steeds gericht worden naar Jo De Decker. 



 
 
5.   Ledenbeheer: 
 

Bij afwezigheid van Linda nam onze voorzitter dit punt voor zijn rekening! 
Freddy wist te vertellen dat ons verbond 577 leden telt! Negatief punt hiertegenover is 
dat er momenteel 2 leden geschorst zijn door BGB nl. Frank Goovaerts (dubbele 
aansluiting) en Luc Lambrechts (boete nog te betelan) 
Verder deed Freddy een oproep naar alle leden welke een adreswijziging dienen aan 
te vragen om dit zo vlug mogelijk te doen om zo geen onnodige boete te krijgen! 
(adreswijziging is gratis) Verder ook een oproep naar de leden welke een letterwaarde-
aanpassing krijgen om zo vlug mogelijk hun spelerskaart in te dienen om de 
aanpassingen te kunnen verrichten!  
Ook werden de clubovereenkomsten samen met de nodige informatieformulieren 
overhandigd aan alle clubs. 

 
 
6. Heet van de Naald: 
 

Zoals de meesten wel zullen gemerkt hebben heeft ons tijdschrift Heet van de Naald 
een nieuw uitzicht gekregen! Ook binnenin zijn er tal van wijzigingen gebeurd. Men 
heeft de lay out aangepast en ook proberen we te werken met vaste rubrieken. Wat 
vorm en inhoud betreft mochten we heel wat positieve kritieken ontvangen maar daar 
tegenover stond dat we problemen gehad hebben met de timing van verdeling! Intern 
binnen het bestuur hebben we beslist hiervan werk te maken en alle nummers tijdig te 
laten verschijnen! 
Ook werd er nog een oproep gedaan naar alle aanwezigen om zoveel mogelijk 
informatie mbt het biljartgebeuren (wedstrijdverslagen-spelersinfo-) evenals 
evenementen (tornooien-uitslagen-etentjes- )door te sturen naar het bestuur (bij 
voorkeur naar Lindsay) om dit te publiceren in ons tijdschrift. 

 
 
7. Algemene vergadering van BGB: 
 

Op 18 februari ’06 had de algemene vergadering BGB plaats te Ternat. Ons verbond 
werd afgevaardigd door onze voorzitter Freddy De Mol en ledenverantwoordelijke 
Linda De Bruycker! 
Voor het verslag van deze vergadering verwijs ik naar onze website (www.geoz.be ) 
waar het verslag integraal beschikbaar is. 

 
 
8. Competitie 2006-2007 : 

 
Secretaris Freddy C legde uit aan de hand van een presentatie hoe de komende 
competitie 2006-2007 er zal uitzien! Ook wist hij te vertellen dat dit reeds uitvoerig 
besproken en goedgekeurd werd tijdens voorgaande vergaderingen van de RvB. 
 
Wat wil GEOZ van hun competitie? 

- een vaste en stabiele struktuur 
- een vlotte doorstroming tussen de verschillende reeksen 
- reeksen met +/- zelfde aantal ploegen (bij voorkeur even aantal) 
- toepassen en eerbiedigen van de reglementen! 



 
Wat gaat GEOZ doen? 

- 1ste afdeling terug ontdubbelen (zodoende krijgen we Ere-1ste -2de -3de -4de afd) 
- reeksen samenstellen met zelfde aantal ploegen. (afhankelijk van het totaal 

aantal ingeschreven ploegen) 
o indien </= 60 ploegen : alle reeksen 12 ploegen (mogelijks 4de minder) 
o indien > 60 ploegen : ere 14 ploegen – andere reeksen 12 ploegen! 

 
Hoe gaan we dit realiseren? 

- maximaal 1 daler per reeks! 
o Uitzondering ERE waar er geen daler is! (nu slechts 10 ploegen) 
o In de andere reeksen met een algemene forfait – geen daler) 

- aantal stijgers ifv de noodzaak! 
o In 1ste afdeling evenredig verdeeld over de 2 reeksen! Indien oneven 

aantal stijgers zal de beste (zelfde plaats eindstand) van de 2 stijgen! 
 

Wat zijn de consequenties? 
- ploegen welke NIET willen promoveren degraderen ONHERROEPELIJK naar 

de laagste afdeling! 
o Hun plaats wordt ingenomen door ofwel: 

� Andere ploeg van deze club 
� Bijkomende stijger onderliggende afdeling!  

 
 
     Wat met nieuwe ploegen? 

- nieuwe ploegen beginnen ALTIJD in de laagste afdelling! 
o Rechtvaardig tov andere clubs en ploegen 
o Bestaande clubs en lokalen wat meer beschermen! 

 
    Wat zijn nieuwe ploegen? 

- nieuw opgerichte clubs of ploegen met 
o nieuw aangesloten spelers 
o spelers afkomstig van diverse clubs 

 
   Wat zijn GEEN nieuwe ploegen? 

- een club of ploeg welke lokaals- en/of naamsverandering doet met goedkeuring! 
- Een ploeg van een club welke lokaalsverandering doet met behoud van spelers 

(min 75%) en met toestemming van de verlatende club! 
   

 
  Kalenders / wedstrijden ! 

- ERE afdeling speelt zijn wedstrijden op VRIJDAG in de vastgelegde weekends 
- Andere afdelingen: spelen naar keuze op VRIJ – ZAT – ZON maar wel in de 

vastgelegde weekends! 
o Ieder ploeg mag max. 2 wedstrijden verplaatsen! 

� Met de nodige dokumenten! 
� Met goedkeuring van GEOZ! 

 
  Timings! 
 -    inschrijvingen: bestaande clubs � tot uiterlijk 15 april 06 
    nieuwe clubs � uiterlijk 01 juni 06 

- indeling reeksen en opmaak kalenders � uiterlijk klaar 20 juni 06 



- vastleggen wedstrijddata � uiterlijk 29 juli 06 
- start competitie : 25 augustus 06 

 
 
9. Bekercompetitie 2006 – 2007: 
 

Met een volgende presentatie legde de secretaris Freddy C eveneens uit hoe de 
bekercompetitie volgend jaar zal gespeeld worden! 
 
Wat wil GEOZ van hun bekercompetitie? 

- beker moet iets anders zijn dan de normale competitie! (geen competitie naast 
een competitie) 

- ook willen we terug een GEOZ- en TOEKOMST-beker 
- beker mag niet te veel wedstrijddagen innemen 
- iedereen moet tegen iedereen kunnen spelen 

 
     Hoe zal de bekercompetitie in elkaar zitten? 

- alle aangesloten ploegen nemen deel aan de beker (verplicht) 
o inschrijvingsgeld wordt beperkt 
o hierdoor kan men vooraf kalender opmaken 

- hanteren het KNOCK-OUT systeem!  
o dus rechtstreekse uitschakeling 
o in 1 wedstrijd per ronde op een neutrale biljart ! (GEOZ legt vast) 

� indien een gelijkspel als eindstand dan: 

• indien 2 ploegen uit dezelfde reeks � testwedstrijden! 

• 2 ploegen van verschillende reeksen � laagste gaat door! 
- start in 1 grote voorronde met alle ploegen! (op vrijdag te spelen) 

o winnaars gaan door naar GEOZ-beker 
o verliezers gaan naar TOEKOMST-beker  

- volgende ronden in GEOZ-beker (max 4 ronden) 
o winnaars gaan door in GEOZ-beker 
o verliezers gaan verder naar TOEKOMST-beker (uitgezonderd ERE-

ploegen) 
- volgende ronden in TOEKOMST-beker (max 6 ronden) 

o winnaars gaan door in TOEKOMST-beker 
o verliezers zijn uitgeschakeld! 

- wedstrijden worden gespeeld op: 
o GEOZ-beker : op VRIJDAG 
o TOEKOMST-beker : op ZATERDAG 

- finales worden gespeeld tijdens kampioenschappen 2007 
 
    Waarom er gespeeld wordt in 1 wedstrijd per ronde? 

- aantal wedstrijddagen beperken 
- men wil / kan goede lokalen / biljarts belonen 
- onnodige verplaatsingen voorkomen 
- uitstellen wedstrijden tegengaan (niet toegelaten!) 

 
   De voorronde van de bekercompetitie zal doorgaan op 15 september 2006! 
 
 
10. Trekking beker 2005-2006: 
 



Tijdens de vergadering werden de ½ finales van de bekercompetitie 2005-2006 
getrokken! Deze ½ finales worden gespeeld op 19 en 26 maart 2006! 
 
Beker ERE-afdeling:  Frankyboys – Zwaantje A 

Excellentie A – Leiezonen 
 
Beker 1ste afdeling:  Olympia Gym B – Routier A 
     Zwaantje B – Polderzicht 
 
Beker 2de / 3de afdeling:  Sportief Eeklo – Parkske 
     Olympia Gym C - Sportwereld 

 
 
11. Melden wedstrijduitslagen: 
 

Door Jo werd nogmaals een oproep gedaan om zo rap mogelijk de wedstrijduitslagen 
te melden ! Enerzijds vragen wij om de uitslag zo rap mogelijk telefonisch of via fax 
door te spelen naar Freddy De Mol (ten laatste tot zondagmorgen 10h00) maar 
anderzijds vragen wij ook om het wedstrijdblad door te geven via het programma dat 
Jo ontwikkelde om alzo alle rangschikkingen automatisch te laten updaten! Het 
programma dat Jo ontwikkende is gemakkelijk te downloaden via onze site! Indien hulp 
gewenst kun je steeds terecht bij Jo (jo@i-manager.be)! Op vandaag zien we dat er 
nog te weinig ploegen zijn die hieraan meewerken. 
Vaststelling is dat iedereen zo vlug mogelijk de uitslagen en de standen willen ter 
beschikking hebben maar anderzijds stellen wij vast dat de medewerking van de club 
niet dat is! Voor volgend seizoen zullen zich maatregelen opdringen! 

 
 
12. Kampioenschappen: 
 

In de overhandigde map zitten alle inschrijvingsformulieren, inlichtingenblad en affiches 
voor de komende kampioenschappen! De uiterste inschrijvingsdatum voor deze 
kampioenschappen is 29 maart 06 en gericht aan Freddy De Mol! 
Trekking (open voor iedereen op 02 april om 20h00 in lokaal ’t Molenhof te Oosterzele. 
Dit jaar gaan de kampioenschappen door te Lochristi in zaal / café De Kring. 
Uiteraard hopen wij op deelname van alle clubs met zoveel mogelijk speler/speelsters. 

 
 
13. Klachtencommissie: 
 

Door Marnix werd nog een woordje uitleg gegeven omtrent de klachtencommissie 
GEOZ! Via de BGB werd er aan de verbonden opgelegd dat elk verbond dient te 
beschikken op een eigen klachtencommissie! 
Wat GEOZ betreft zal deze commissie samengesteld worden met leden afkomstig uit 
de groep van de werkende leden! Indien er een klacht dient behandeld te worden 
zullen x aantal werkende leden opgeroepen worden om deze klacht te behandelen! 
Men zal uiteraard niet putten uit belanghebbende clubs en belanghebbende afdelingen. 
Hopelijk dienen we niet zo dikwijls beroep te doen op de klachtencommissie! 
 
Verder wist Marnix ook mede te delen dat  voor volgend seizoen ook alle lokalen terug 
zullen aangedaan worden mbt het keuren van de biljarts! Een afspraak zal voordien 
gemaakt worden met de lokalen! Voorziene data : 16-17-18-22-23-24 augustus 06! 



 
 
14. Toegevoegde punten clubs : 
 

Er waren geen toegevoegde punten van de clubs! 
 
  

 
 

 
 
De vergadering eindigde om +/- 17 h 00. 
 
 
Getekend, 
 
 
Voorzitter,        Secretaris, 
 
De Mol Freddy       Cooreman Freddy 


