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Verslag : Algemene Ledenvergadering d.d. 16 feb. 2019

Ref. DC/2019/AV/ Feb.16

 Aanwezigheden :
RvB :
Van Den Broucke Jean Paul , Bradt Peter , Poelman Steven , Barbier Xavier en Callens Didier.
Clubs : 47 werkende leden ;
Bijlken A &C : Jacobs André en De Smedt Nic , Bijlken B : De Smet Emiel en Bauwens Patrick.
Boer Janssens : De Smedt Phillippe . De Retro : Vriendt Herman . De Ruen Meulen : Cardon Yves.
Den Tell : Van Parijs Jelle & Cooreman Freddy . DSW : De Rocker Patrick .
Dynasty : Van Der Haeghen William . E-Team : Boxkstaele Sonja .Excellentie : Meuris André.
GBC Blankenberge : Spelliers Guy . Harmonie-Fina : Van De Steene Luc.
Kastelein : Dauwens Luc & Werrebroeck Eddy. Leiedonck : De Witte Joan & Delbeque Christophe.
Leiezonen Tonne : Van Houtte André . Maritime : Van De Voorde Ludwig.
Megagolf : Van De Sompele Daniel . Molenhof : Heylaert David & De Wilde Dirk.
Paradijs : Verscheuren Marcel & De Rycke Patrick. Parking: De Donder Hugo & Backx Phillipe.
Patrijzen : De Blieck Nicolas . Poldervrienden : Veire Frank . Primus : Meulenijzer Werner .
Routier : Librecht Daniel & Bauters Rudy . Sniper : De Coensel Peter .
Sportvrienden : Recolecte Patrick & Van Der Zalm Luc . Sportwereld : Heyerick Paul .
’t Zand : De Cock Eddy . Tap Team : Roosemont Kristof . The Bridge : De Bel Monique & Poppe B.
The Memories : Dobbelaere Dave . Tonnevrienden : Depraetere Luc . Twipo : Prinz Jonas.
Weegbrug : Van Grembergen Bjorn. Willem Tell : Sierens Jackie.
Volmachten :
Mertens Dirk ( Primus ) volmacht aan De Meulemeester Werner.
Lammens Eric ( Boer Janssens ) volmacht aan Desmedt Phillippe.
Verhaegen Willy ‘ Excellentie ) volmacht aan Meuris André.
De Boever Daniel ( Megagolf ) volmacht aan Van De Sompele Daniel .
Afwezige clubs :
Oud Gemeentehuis , Les Deux Clefs , De Wan , De Statie en De Fonteyn.

 Verwelkoming :
Voorzitter Jean Paul heet de Algemene vergadering welkom en noemt zich een trotste voorzitter van
het grootste verbond onder de BGB .
Hij vraagt aan de aanwezigen ook 1 minuut stilte om onze vrienden en verwanten te gedenken die vorig
jaar van ons zijn heengegaan !
 Verkiezing Peter Bradt als lid van de RvB ( einde mandaat )
Er waren 54 geldige stemmen .
46 werkende leden , 4 bestuursleden en 4 volmachten ! ( één werkend lid is pas na de verkiezing
binnengekomen )
De uitslag was : 52 voor en 2 tegen . ( of 96,2% voor )
Peter Bradt wordt dus opnieuw verkozen voor een mandaat van 4 jaar in de RvB van GEOZ vzw.
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 Financieel : Financieel verslag – Begroting 2019:
De jaarrekening 2018 werd besproken alsook de begroting van 2019.
In de begroting voor 2019 werd een fout opgemerkt met betrekking tot de samenstelling van de
begroting.
Steven zal een aangepaste versie aanmaken en doorsturen naar de AV.
De vraag wordt gesteld of de boekhouding werd nagezien door 2 werkende leden. Steven laat weten
dat door tijdsgebrek er geen controle werd uitgevoerd.
Met voorgenoemde gebreken wordt gevraagd aan de AV om de boekhouding goed te keuren onder
voorbehoudt. Er zal een controle worden uitgevoerd door 2 werkende leden. Wanneer deze hun
akkoord geven over de boekhouding zal het voorbehoudt opgegeven worden.

 Verslag Overlegmoment met de verbonden :
BGB bestaat 50 jaar en richt daarom een tombola in voor alle aangesloten clubs prijs : biljarttafel
Er wordt gekeken naar een nieuwe BNV competitie ( meer regionaal ) afhankelijk van het aantal
inschrijvingen
Beker van België zal gespeeld worden in een reeks hoog ( A & B ) en een reeks laag ( C & D )
spelers kunnen zich inschrijven uit meerdere bestaande ploegen bv 2spelers van ploeg … 2 spelers
van ploeg … enz …
Electronisch ingeven van :
Steven stelt vast dat het gebruik van de elektronische wedstrijdbladen goed verloopt. Met hier en
daar een vergetelheid mbt tot aftekenen.
Sinds kort is het nu ook mogelijk om leden digitaal aan te sluiten en overgangen uit te voeren. Als
gevolg hiervan worden er geen groene kaarten meer gebruikt.
Alle documenten mbt D4, nieuwe clubs, ontbinding,… zullen ook zo snel mogelijk gedigitaliseerd
worden.
Het gebruik van de Eid staat momenteel on hold en zal in alle waarschijnlijkheid niet gebruikt
worden in de toekomst.
Vzw GEOZ staat met de digitalisering als pionier in de golfbiljartwereld. Zo zullen alle gegevens
van de clubs (werkende leden, correspondenten, voorzitter, secretaris,…) ook gedigitaliseerd
worden.
 Reglementen ; wijzigingen :
Enkel de schietlijn wordt doorgetrokken tot aan de vlieglijn ingang vanaf volgend seizoen
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 Afwerking seizoen in Vierde klasse ; Beker - Play offs :
Ploegen van 4de afd. hebben een mail ontvangen met daarin de nodige uitleg over het verdere
verloop van de beker en de nacompetitie ( play offs )
 Verbondskampioenschappen :
Momenteel een 300 inschrijvingen. We werken naar een top-editie .
Enkel inschrijven via de site ; new-geoz.be --- allerlei - GEOZ kampioenschap 2019 .
Openbare trekking op maandag 1 april 2019 om 19uur te Lotenhulle ( Lokaal Christiane é Dirk )
 Happening 2019 :
De GEOZ Happening gaat dit jaar (opnieuw) door in de Briepoort te Deinze.
Op zaterdag 1 juni vanaf 18 uur !
Er kan enkel ingeschreven worden via de site new-geoz.be ( affiche volgt )
Menu is **Beenham met frietjes en groenten** prijs 15€ p/p en 10€ voor kinderen.
Er is een vegetarisch alternatief ; koude visschotel.
Bij iedere inschrijving ( volwassenen ) schenkt GEOZ een aperitief en consumptie .
Daarna prijsuitreiking en dansfeest met DJ Dieter ( zelfde als vorig jaar ).
De organisatie is in handen van Leiezonen Tonne en Tonnevrienden.
André Van Houtte ( voorzitter Leiezonen Tonne ) staat voor zijn 15de en laatste organisa tie.
Voor de organisatie van 2020 kunnen clubs hun kandidatuur insturen naar de RvB .
Dit voor 1 mei 2019 en voor 31 mei 2019 een bevestiging van de zaal voorleggen.
De voorwaarden verschijnen eerstdaags op de site .
De RvB zal dan beslissen welke club de organisatie 2020 zal organiseren .
 Belangrijke data 2019 :
* Laatste match :
* Verbondskampioenschappen :
* (Her) inschrijvingen clubs :
* Inschrijven nieuwe clubs :
* Overgangsdag :
* Happening :
* Bekendmaking kalender :
* Ploegindeling:
* Kalendervergadering :
* Algemene vergadering:
* Start seizoen 2019-2020 :

weekend van 29/30 maart.
van 4 tem 14 april.
01/05/2019 bij Steven. ( of op de site ).
31/05/2019 ( secretariaat ).
18/05/2019 ( 15 tot 19uur ) Lokaal De Statie .
zaterdag 1 juni 2019.
01 juli 2019.
woensdag 31/07/2019 bij Steven ( of via de site )
zaterdag 10/08/2019 Tonneke- Machelen.
zaterdag 17/08/2019 Christiane & Dirk .
weekend van 23 & 24 augustus ( voorronde beker ) .

 Bijkomende agendapunten :
Dobbelaere Dave :
Clubovereenkomsten.
Dave vindt de clubovereenkomsten te vroeg moeten binnen zijn ! De spelers voelen zich
verplicht van te tekenen !
De RvB stelt dat dit formulieren zijn die tijdig binnen moeten zijn bij BGB.
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Hoste Ivan :
Speelduur verminderen.
De 30 sec. regeling is nog altijd van toepassing . BGB is aan het zoeken hoe zij door
bepaalde wijzigingen het spel kunnen versnellen bv door kaders te laten verdwijnen . wordt
vervolgd…
Het is ook zo dat GEOZ aan de clubs de mogelijkheid biedt om vroeger te beginnen
( 18 uur – 17 uur - … )
Cooreman Freddy :
Aantal aangesloten spelers per ploeg verminderen tot max. 12 .
Er wordt voorgesteld om ploegen een max aantal spelers op te leggen. Nu zijn er ploegen
met 14-15-16 spelers.
De AV reageert negatief op het voorstel en na stemming is het duidelijk dat de
meerderheid hier niet voor te vinden is.
Financieel voordeel voor grote clubs.
Er wordt een voorstel gelanceerd om grotere clubs een financieel voordeel te geven in de
vorm van een korting op de factuur. Dit naargelang het aantal ploegen in de club.
De RvB is niet te vinden voor een financieel voordeel te geven aan alleen de grotere clubs,
maar wel een voordeel aan alle clubs.
In dit opzicht zal de kost van een “groene kaart” verlaagd worden naar 5 euro.
Deze 5 euro zal nu terug te vinden zijn op de factuur als “administratieve kost”. Indien ook
BGB de kost laat zakken nu de groene kaart wordt afgeschaft, zal GEOZ mee dalen in prijs.
Website : nieuwe spelers.
Er wordt gevraagd een lijst te publiceren van spelers die na de start van de competitie
aansluiten. Dit zal automatisch verlopen bij het nieuwe seizoen.
Bekerformule aanpassen
Volgend seizoen zal men werken met een voorronde dat wil zeggen dat er geen beste
verliezer zal doorgaan naar de volgende ronde . De voorrondes zullen plaats vinden in het
weekend van 23 , 24 of 25 augustus voor de start van de competitie
Competitie ; reeksen gelijk maken .
Dit is wat het bestuur van GEOZ ook wil maar wij zijn afhankelijk van het aantal
inschrijvingen voor het komende seizoen
Clubs die spelers betalen.
De RvB GEOZ heeft geen mening noch gezag in de materie “betalen van spelers door
clubs”. Clubs en leden zijn vrij om te doen met hun geld wat ze willen. Als bestuur hebben
we hier geen inspraak in.
Er wordt vermoed dat deze vraag niet werd gesteld in het kader van het golfbiljart maar
voor andere (persoonlijke?) redenen.
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Controle op de vzw “s.
Vzw’s worden steeds strenger gecontroleerd. In deze optiek stelt GEOZ alles in het werk
om wettelijk in orde te zijn op alle vlakken.
Hiervoor werd reeds beroep gedaan op een boekhouder om bij te staan in het wettelijke
luik.
 Varia :
Er wordt gevraagd dat alle lokalen de WiFi beschikbaar stellen voor alle ploegen !
Er wordt , door de clubs , gevraagd dat de WIFI verplicht ter beschikking van de ploegen komt.
De RvB wacht nog even af en zal naar volgend seizoen toe een standpunt innemen .
 Sluiten van de vergadering
Overhandigen clubovereenkomsten.

Voor de Rvb vzw GEOZ

