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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  03-05-06. 
 

Ref. FC/2006/05 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Destelbergen in Olympia Gym! 
De vergadering startte om 19h00. 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere 

Marnix – De Witte Etienne 
 
Verontschuldigd: De Decker Jo – Gunst Lindsay  
 
 

 

 

 
1. Vorig verslag: 

Het vorig verslag werd door iedereen goedgekeurd! Er waren geen opmerkingen! 
 

2. Financieel: 
Om een voorlopige overdracht van rekening GEOZ te regelen dient er op een 
formulier getekend te worden door alle bestuursleden!  
Sylvia stuurt alle info (betalingen / stortingen) door naar Freddy DM zodat deze 
alles kan controleren mbt de kampioenschappen! 
De kampioenschappen (GEOZ + beide Vlaanderen) zijn een succes geworden! Alle 
rekeningen mbt de kampioenschappen (zaal, drank, bekers, …)zijn reeds betaald! 
Wanneer het voltallig bestuur aanwezig is wordt er verder geëvalueerd! 
 

3. Heet van de Naald. 
Het speciaal nummer van de kampioenschappen is reeds af! Dit zal eerstdaags 
gecopieerd worden en verstuurd naar de abonnee’s! Dit nummer is volledig in het 
teken van de voorbije kampioenschappen! Ook de eerstvolgende aktiviteiten (best 
of 16 / happening) zijn er in opgenomen! 
Voor het volgende nummer (zoals gebruikelijk) zal er terug gestreefd worden dat 
alle info binnen is  de 20

e
 van de maand! Alle info is welkom! 

 
 

4. Evaluatie kampioenschappen: 

 

 



* Verlichting liet wel wat te wensen over! Volgend jaar wordt uitgekeken naar een 
alternatief! Leverancier van de verlichting op de Belgische kampioenschappen (G 
Van Audenhove) wordt uitgenodigd naar een vergadering RvB om mogelijkheden 
te bespreken! 
* Biljarts waren goed maar er is ook ruimte voor verbetering! We moeten streven 
naar allemaal gelijke biljarttafels! De firma Gabriels heeft ons reeds voor volgend 
jaar verzekerd dat dit zeker in orde zal zijn! GEOZ moet hier druk op uitoefenen! 
* Tombola was goed maar kon ook beter! Prijzen waren een beetje te eenzijdig! Er 
moet een groter aanbod zijn qua soorten prijzen! Rest van de tombolaprijzen 
worden bij de secretaris bewaard. 
* Gemaakte afspraken onder bestuursleden dienen beter gerespecteerd te worden! 
Iedereen moet hem houden aan eerder gemaakte afspraken, tenzij dit verder 
besproken wordt! 
* Programma kampioenschappen dient ook herbekeken te worden ofwel meer 
schiftingsdagen inlassen! Ook kijken naar een plaats waar er op 10 biljarts kan 
gespeeld worden. Daarvoor dienen we een ruime zaal te vinden! 
* Het eten was zeer goed, ruim aanbod en goede afwisseling! 

 * Forfaits dienen in de toekomst bestraft te worden! (vanaf volgende competitie) 
 

 
5. Best of sixteen: 

Dit tornooi si voorzien om door te gaan in Olympia Gym in het weekend van 10 & 
11 juni! 
Verplichte aanwezigheid is vereist! Iedere deelnemer wordt nog persoonlijk 
aangeschreven! Bij niet aanwezigheid wordt er€25 boete (?) opgelegd en zal de 
speler volgend seizoen niet meer opgenomen worden in de rangschikking speler 
van het seizoene! Zodoende kan hij zich volgend seizoen niet plaatsen voor dit 
tornooi best of sixteen! 

 Trofeeen voor de eerste twee + prijzengeld voor iedereen! 
 

6. Happening 2006: 
Iedereen is hiermee reeds uitgenodigd naar de happening 2006! 

 Traiteur ligt vast � Lina-Star!  
 Muziek ligt ook  reeds vast � disco Peter Van Praag! 

 Aperitif bij ’t binnenkomen is eveneens voorzien, een streekdrankje nl. een 
“Olsenaarke”! 
Bediening dranken wordt terug verzorgd door BC Leiezonen / BC Real Tonne / BC 
Tonneke! 
En nu maar hopen op een talrijke opkomst! 

 
7. Brieven in / uit: 

 
In: 
Aanvraag lokaalsverandering ’t Kruiske!!!   
 
Uit::  
Nihil 
 
 
 

8. Varia: 
 a. Bezoek aan (nieuw) lokaal Den Boer door Marnix (lokaalskeuring � ok!) 



 
b. 424 spelers hebben getekend op de clubovereenkomsten, dwz dat er 137 
spelers niet getekend hebben en dus een overgang kunnen doen! 
 
c. Dhr Tom Vanparijs (Argos) krijgt een minnelijke schikking, reden: 
weigering wedstrijdleider op kampioenschappen. 

 
 
 
De vergadering eindigde om 21h30! (kampioenschap van België) 
 
Volgende vergadering op woensdag 07/06/2006 om 19 h te Destelbergen in Olympia 
Gym! 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


