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Notulen mbt ALGEMENE VERGADERING  vzw GEOZ dd. 27-02-2016 13u30 
 
 
Ref. SP/2016/feb/alg 
 
 

1. Aanwezigheden:  

 
 Voor bestuur aanwezig :  
- Jean-Paul Vandenbroucke (Voorzitter) 
- Peter Bradt (Ondervoorzitter) 
- Freddy Cooreman (Financieel Beheerder, Secretaris Ad-

Interim) 
 
Werkende leden: Poelman Steven (Zwa), Willems Kenneth (Zwa), 
De Blieck Nicolas (TT), Van De Velde Steven (TT), Lowie Martin 
(Ton), Callens Didier (Ton), De Roo Robijn (Ret), Wille Danny 
(Ret), Sierens Jackie (Wil), De Donder Hugo (Har), De Vogelaere 
Patrick (Har), Rousseaux Christian (Exc), Verhaegen Willy (Exc), 
Van De Walle Marnix (Fon), Roels Jurgen (Fon), Wulteputte Frank 
(Spv), Scheyving Luc (Tel), De Witte Joan (Leid), Van Houtte 
André (Leiz), Colpaert Christian (Leiz), Verdonck Thiery (Sta), 
Vermeeren Martin (Pri), Meulenyzer Werner (Pri), Ongenae André 
(Sni), Schatteman Kevin (Sni), Van Heuverswijn Aissa (Cas), Van 
De Velde Bart (Oud), Chrisiaens Patrick (Oud), De Witte Etienne 
(Flo), Himschoot Patrick (Flo), Van De Bossche Roger (Mol), De 
Ketelaere Christophe (Spo), Van De Sompele Daniel (Meg) (later 
toegekomen), Patyn Danny (Kar), Van De Velde Danny (Vaa), 
Dauwens Luc (Kas), Werrebrouck Eddy (Kas), Goethals Antoine 
(Pol), Heyerick Paul (Spw), Verkinderen Bruno (Spw), De Beir 
Dennis (Tor), Pattyn Dimitri (Boe), Desmedt Phillipe (Boj), Coen 
Tony (C&D), Van Hufel Carlos (C&D), Hoeree Lieven (Pat), 
Abbeloos Carlo (Wan), Jacobs Andre (Bij), Desmedt Nick (Bij), De 
Vos Alain (Par), Moreels Ludo (Rou) 
 
Niet-werkende leden: 
Mecon Steven (DS.) – De Smet Michel (C&D) – Van Damme Jos 
(LDC) 
(deze hebben GEEN stemrecht) 
 
Volmachten aan:  
- Willockx Geoffrey  (DRM) -> Kenneth Willems 
- Herman Erik (Vaa) -> Van De Velde Danny 
- Sierens Danny (Tel) -> Rousseaux Cristian 
- Vandenhove Rik (Para) -> Hoeree Lieven 
- Recollecte Patrick (Spv) -> Wulteputte Frank 
- De Baerdemaeker Hans (Mor) -> Van De Velde Bart 
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- Hans Adams (Wil) -> Jackie Sierens 
- Dujardin Patrick (Rim) -> Ludo Moreels 
 
Afwezige : 
BC DSW 

  
 
Er zijn 58 stemgerechtigden. 
 

2. Verwelkoming 
 
Jean-Paul opent de vergadering en roept op tot een constructieve en serene 
algemene vergadering 
 

3. Kandidaturen RvB vzw GEOZ 
 
Er zijn 2 kandidaturen voor lid te worden van de RvB. Didier Callens, Ronny 
De Bruycker. 
De voorzitter vraagt de algemene vergadering bijkomende kandidatuur van 
Steven Poelman! 
Freddy Cooreman tekent bezwaar aan tegen de kandidatuur van Steven 
Poelman omdat zijn kandidatuur niet vooraf is goedgekeurd door de RvB. 
De algemene vergadering gaat in op het verzoek van Jackie Sierens om 
Steven toch op te nemen als kandidaat. 
 
Na stemming worden de volgende stemmen uitgebracht:  
- Ronny De Bruycker JA: 37, NEE: 20, ONTHOUDING: 1 
- Didier Callens  JA: 50, NEE: 7, ONTHOUDING: 1 
- Steven Poelman JA: 51, NEE: 6, ONTHOUDING: 1 
 
Alle 3 de kandidaten worden toegelaten tot de RvB. De taakverdeling zal 
gebeuren op de RvB.    
 

4. Ontslagnemende bestuursleden RvB GEOZ 
 
Franky De Baene had reeds enkele weken geleden zijn ontslag gegeven als 
lid RvB. (niet ontvankelijk) Doordat bovenstaande kandidaten verkozen zijn 
wordt zijn ontslag wel ontvankelijk en wordt aanvaard door de RvB. We 
bedanken Franky voor de geleverde inzet en wensen hem het beste toe in de 
toekomst. 
 

5. Financieel 
 
Het jaarverslag boekjaar 2015 wordt voorgesteld aan de algemene 
vergadering. Na toelichting van Freddy Cooreman wordt het jaarverslag 
goedgekeurd door de AV. Het eindresultaat 2015 lag in lijn met de opgestelde 
begroting.(iets beter dan voorzien begroting 2015) 
 
De begroting voor het huidig boekjaar 2016 wordt voorgesteld en 
goedgekeurd door de algemene vergadering. Er wordt nadruk gelegd en 
aangetoond dat de kasevolutie momenteel in dalende lijn is. Dit zal komende 
seizoenen gestabiliseerd moeten worden om vzw GEOZ financieel gezond te 
houden. 
 
Er werd ook een overzicht getoond van de giften naar de clubs toe van de 
voorbije 6 seizoenen! 
 

6. Ledenbeheer 
 
Vzw GEOZ telt momenteel 682 leden verdeeld onder 68 ploegen. 



 

 

A-spelers: 89 
B-spelers: 140 
C-spelers: 194 
D-spelers: 184 
NA-spelers: 75 
 
 

7. Fairplay-beker 
 
Ook dit jaar zal er een fairplay-trofee toegekend worden per reeks welke zal 
uitgereikt worden tijdens de GEOZ-happening. De stemformulieren zullen 
doorgestuurd worden naar de ploegverantwoordelijken van de clubs via mail.  

 
8. Punten uit de statutaire vergadering BGB 

 
- Het dubbelspelen (in verschillende verbonden onder BGB) blijft behouden 

door BGB. Zij zullen dit punt ter goedkeuring behandelen op de volgende 
RvB BGB. Wel worden de verbonden de vrijheid gegeven dit te verbieden 
in hub eigen verbond. 

- De Royal Pro lakens die als test in sommige lokalen waren voorzien zijn 
positief bevonden. BGB zal tegen een goedkopere prijs in elk verbond een 
locatie zoeken om deze lakens aan te brengen als proefopstelling. Deze 
lakens hebben als voordeel dat ze niet (of minder) moeten verwarmd 
worden, wat ten goede komt aan de energiefactuur. 

- Vanaf seizoen 16-17 zullen de nieuwe rubbers met het opschrift “BGB” 
verplicht zijn. De nieuwe rubbers zijn beschikbaar vanaf april. De 
hoofdverdeler voor GEOZ is José Lannoo. 

- Vanaf volgend seizoen zal er een bijkomende vergadering zijn BGB met 
de verbonden. 

- Jean Francois werd niet herkozen als lid RvB BGB 
- GEOZ stelde voor om de verbondscompetities te laten doorlopen tot eind 

april. Dit om meer ruimte te krijgen in de kalender. De AV BGB keurde dit 
voorstel goed. 

- GEOZ stelde voor om de bondskampioenschappen ook te laten doorgaan 
na het BK. (tot eind juni) De AV BGB keurde dit voorstel eveneens goed. 

- BGB bekijkt de mogelijkheid om de spelerskaarten via identiteitskaart te 
voorzien. 

 
9. GEOZ kampioenschappen 

 
Het GEOZ kampioenschap gaat door in de Volkskring te Zingem. De zaal is 
duurder dan de zaal in Lotenhulle. 
Er zal gespeeld worden op 8 verwarmde biljarts Steelblock van Thissen. Deze 
zullen maximum 1 jaar oud zijn. Er worden ook 8 sets ballen (nieuwe) 
meegeleverd.  
 
Inschrijven kan enkel via mail naar Peter Bradt. 
 
De spelerskaart zal verplicht moeten worden afgegeven bij aanmelding. Na 
arbitrage wordt deze teruggegeven! Geen spelerskaart is niet deelnemen!   

 
10. Oost-Vlaamse kampioenschappen 

 
Het OVL-kampoenschap gaat door in De Gouden Kroon te Ertvelde. Dit op 8 
niet verwarmde biljarts. 
 
Inschrijvingen dienen te gebeuren per club en doorgestuurd worden naar Bart 
Van De Velde. 
 
Het OVL-kampioenschap is enkel voor spelers onder BGB wonend in Oost-



 

 

Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 

11. Happening 2016 
 
De happening 2016 zal dit jaar doorgaan in de Brielpoort te Deinze op 4 juni. 
De vorige zaal was niet beschikbaar door renovatie werkzaamheden. 
 
Inschrijven kan tot 1/06 aan 12,5euro per persoon. 
 

12. Overgangen 
 
Er worden 2 dagen voorzien voor het tekenen van overgangen. Dit jaar zullen 
deze doorgaan in: 
- De Vaartvrienden op woensdag 18/05 om 19u30 tot 23u00 
- Parking op vrijdag 27/05 om 19u30 tot 23u00 
 
De speler en voorzitter of secretaris van de nieuwe club dienen aanwezig te 
zijn! Overgangsformulier dient ter plaatse ondertekend te worden door de 
speler + een getekende groene kaart. 
 

13. Clubovereenkomsten 
 
Op 7 april dienen de clubovereenkomsten binnen te zijn op het secretariaat 
(tot nader order bij Freddy Cooreman). 
 
Alle clubovereenkomsten werden reeds gecontrolleerd en evt aangepast door 
de verantwoordelijke GEOZ!  
 
Spelers die de club verlaten dienen de overeenkomst niet te tekenen. Indien 
zij dit wel doen kunnen ze enkel nog veranderen via een D4 overgang. 
 

14. Belangrijke data 
 
- Kalendervergadering: 30/07/2016 in Tonneke te Machelen-Deinze 
- Algemene Vergadering: 12/08/2016 in C&D te Lotenhulle 
- Start competitie is nog niet gekend 

 
  



 

 

15. Aangebrachte punten door de clubs / leden 
 
Wat is de rol van de kapitein? (indien zelf aan het spelen) 
- De rol van de kapitein staat niet in het regelement. De RvB zal navraag 

doen bij de reglementen commissie wat de rechten en plichten zijn van 
een kapitein. 

 
Punten halveren bij best of sixteen 
- Er wordt een voorstel gedaan om de best of sixteen aan te vatten met de 

helft van de behaalde punten van de competitie. Zo wordt het tornooi 
competitiever. De meningen zijn hierover verdeeld. De RvB zal enkele 
voorstellen uitwerken en voorleggen aan de volgende Algemene 
Vergadering ter stemming. 

 
Fout bij de opgangsstoot 
- Wat moet er gebeuren bij fout tijdens de opgangsstoot (te laat) als de 

tegenstrever zijn bal scoort tijdens deze opgangsstoot? Het regelement 
schrijft voor dat de opgangsstoot opnieuw moet gebeuren. De 
regelementen commissie zal dit opnemen wanneer de sperperiode 
verlopen is. Deze sperperiode werd gezet om de reglementen een aantal 
jaren (3) constant te houden. 

 
Bekercompetitie per reeks 
- Er wordt voorgesteld om de bekercompetitie te organiseren per reeks. De 

RvB zal een voorstel uitwerken en dit voorleggen ter stemming op de 
volgende algemene vergadering. 

 
Competitie weken chronologisch laten verlopen 
- Er wordt aangehaald dat het in sommige afdelingen verwarrend is dat er 

bijvoorbeeld na week 5, week 20 moet gespeeld worden. Er wordt 
gevraagd of dit kan aangepast worden. Freddy zal kijken of dit technisch 
mogelijk is op de website en of dit geen problemen geeft naar de 
organisatie van de competitie. 

 
16.  Competitie 2016-2017 

 
Freddy licht de beslissing toe waarom de RvB gekozen heeft om volgend 
seizoen met ploegen van 5 te spelen. Hij stelt ook voor om hierna een 
rondvraag te doen bij alle aanwezige clubs om hun mening te vragen. 
 
Patrick De Vogelaere vraagt eerst naar de resultaten van de enquete die is 
rondgegaan bij de ploegen op initiatief van Steven Poelman.  
 
Steven licht toe dat er 413 (van 682) leden hebben gereageerd op de 
enquete. Uit de resultaten blijkt dat 16% kiest voor 5 spelers en 83% voor 6 
man. 1% heeft geen mening. 
 
Ook bij de rondvraag aan de aanwezige clubs zijn er slechts 2 clubs die voor 
5 man stemmen. 
 
Het bestuur neemt dit mee naar de volgende RvB en zal de clubs snel 
informeren over de definitieve beslissing. 

 
 

17. Overhandiging documenten 
 

Na de vergadering werden er enkele documenten en affiches overhandigd 
aan alle aanwezige clubs! 
 

 



 

 

18. Einde 
 
 

De algemene vergadering eindigde omstreeks 16h15! 
 
  

19. Volgende Algemene Vergadering 
 
Zaterdag 12/08/2016 om 13u30 in C&D te Lotenhulle! 

 
 
 
 
Getekend, 
 
Freddy Cooreman JP Vandenbroucke 
Secretaris ad interim RvB Geoz. Voorzitter RvB vzw GEOZ 
 


