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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE  vzw GEOZ  03-03-07. 
 

Ref. FC/2007/maa/algverg 

 

Deze algemene vergadering van de vzw GEOZ ging door in de zaal van café 
Willem Tell (club BC Willem Tell) te Knesselare. 
De vergadering startte om 13h30. 

 
 

 

 
1. Aanwezigheden: 

 
Aanwezig voor RvB: 
 Freddy De Mol – Freddy Cooreman – Marnix De Vogelaere –  
 Etienne De Witte – Linda De Bruycker – Jo De Decker 
 
Afwezig voor RvB: Lindsay Gunst  
 
Aanwezig als werkend lid: 

Scheyving Luc (Willem Tell) – De Soete Christel (Willem Tell) – Coen Tony 
(Christiane&Dirk) – Van Huffel Carlos (Christiane&Dirk) – De Boevere Marcel 
(De Kroon) – Dupré Rudy (De Kroon) – Van Houtte André (Leiezonen) – De 
Paepe Mario (Megagolf) – Van Ooteghem Angelique (Megagolf) – Callaert 
Franky (De Nachtegaal) – Jacobs André (De Notelaar-Classics) – 
Dousselaere Mario (De Vaartvrienden) – Van de Velde Danny (De 
Vaartvrienden) – Huys Eddy (De Vierschaar) – Librecht Daniel (Den Toren) – 
De Meulemeester Adelin (Frankyboys) – De Witte Joan (Leiedonck) – Van 
Rijckeghem Geert (Leiedonck) – De Meyer Etienne (Les Deux Clefs) – Van 
den Broucke Jean Paul (Les Deux Clefs) – Van den Bossche Roger 
(Molenhof) – Vigne Rudy (N8W8) – Auman Gilbert (Olympia Gym) – Van 
Rossum René (Olympia Gym) – Claeys Etienne (Polderzicht) – Goossens 
Arseen (Polderzicht) – Meuris André (Primus) – Colpaert Christian (Real 
Tonne) – Hutse Marc (Routier) – Vorstemans Willy (Routier) – Recollecte 
Patrick (Sportvrienden) – Strooband Henny (Groene Laken) – Hautekeete 
Patrick (Den Boer) – Bracke Tom (Den Boer) – Lefebure Erik 
(Morgenzonneke) – Nobels Luc (Parkske) – De Groote Valére (Parkske) – 
Collin Philemon (Zwaantje) – Poelman Wesley (Zwaantje) – Van de Veire 
André (Ter Biezen) – Peeters Jos (Zeeduivels) – Jacobs Julien (De Vrolijke 
Tappers) – Pijpaert Eddy (De Vrolijke Tappers) – Verleyen Steven 
(Tonnevrienden) – Wulteputte Frank (Cheers) – De Donder Hugo (Cheers) 

 

 



 
Afwezige clubs: 

Argos – Excellentie – Harmonie  – Sportief Eeklo –  Sportwereld – Tonneke 
 

Volmachten: 
Taghon Peter (Leiezonen) aan Van Houtte André (Leiezonen) – De Kee Huy 
(De Vierschaar) aan Huys Eddy (De Vierschaar) – Verstraete Urbain (Real 
Tonne) aan Colpaert Christiaan (Real Tonne) – Danckaert Wilfried 
(Morgenzonneke) aan Lefebure Erik (Morgenzonneke) – Van de Walle 
Marnix (Ter Biezen) aan Van de Veire André (Ter Biezen) – Verleyen Patrick 
(Tonnevrienden) aan Verleyen Steven (Tonnevrienden) 
 

Een 2-tal clubs vroeg wijziging werkende leden: 
Parkske:  De Bosscher Eddy / Van Eeckhout Marc vervangen door 

Nobels Luc / De Groote Valére 
Vrolijke Tappers: Dewachtere Dirk door Jacobs Julien 

 Deze wijzigingen werden door de andere werkende leden aanvaard! 
 
 Toch waren er nog een paar mensen die zich aanboden voor de algemene 
vergadering ofschoon ze geen werkend lid zijn van hun club! Deze werden niet 
toegelaten tot de vergadering! 
 

2. Openingswoord: 
 

Met +/- 15 min vertraging opende de voorzitter deze algemene vergadering! Hij 
heette iedereen van harte welkom! Daarna werd de agenda voor de vergadering 
overlopen! 
De voorzitter blikte even terug op de aan hang zijnde competitie waar hij met 
tevredenheid kon melden dat het er in alle afdeling spannend aan toe gaat! We zijn 
nu in de eindfase gekomen van de competitie en de voorzitter hoopt dat alles 
verder sportief mag verlopen! 
Ook wenste de voorzitter de secretaris een snel en spoedig herstel toe om er terug 
volop tegenaan te kunnen gaan!  
 

3. Financieel: 
 

Onze penningmeester Jo had voor iedere club enkele dokumenten  opgemaakt 
welke overhandigd werden! Zo kreeg iedereen een overzicht van de “rekening 
courant” van zijn club! (inkomsten / uitgaven per club) Wel kon hij melden dat alle 
clubs met alle betalingen (mbt competitie 2006-2007) in orde waren! 
Ook werd een overzicht gegeven van de kastoestand van de vzw GEOZ! 
Verder deed de penningmeester een oproep naar alle clubs om altijd alles duidelijk 
te vermelden op de betalingsaanvragen (naam van club/persoon – reden betaling) 
Als er personen zijn welke bijkomende uitleg of onformatie willen mbt boekhouding 
vzw GEOZ kunnen deze steeds terecht bij de penningmeester! 
  

4. Statutenwijziging: 
 

Door het verbond GEOZ werden er een paar statutenwijzigingen aangevraagd aan 
de algemene vergadering: 
 1. adreswijziging van de maatschappelijke zetel 
 2. betalingsmogelijkheden voor de penningmeester 



   
Deze werden goedgekeurd door de algemene vergadering! 
  

5. Verkiezing Jo De Decker als lid RvB vzw GEOZ: 
 

Dhr. Jo De Decker maakte reeds een paar jaar als gecoöpteerd lid deel uit van de 
RvB van de vzw GEOZ! Daar Jo een functie opnam binnen de RvB stelde deze zijn 
kandidatuur tot volwaardig lid van deze RvB. 
Na geheime stemming werd Jo verkozen als volwaardig lid! 
Uitslag verkiezing: ja 52  - nee 3 - blanco 2 
Er waren 57 stemgerechtigden! 
 
  

 
6. Ledenbeheer: 
 

De voorzitter kon melden dat ons verbond momenteel 601 leden telt! Hiermee 
blijven wij één van de grootste BGB-aangesloten verbonden! 
Verder gaf de voorzitter wat uitleg mbt de clubovereenkomsten! Deze werden aan 
alle clubs overhandigd! Deze dienen uiterlijk op 07/04/2007 terug in het bezit te zijn 
van onze voorzitter! Spelers welke hun overeenkomst met hun huidige club wensen 
te verlengen kunnen deze clubovereenkomst eigenhandig ondertekenen vooraf 
gegaan met “voor akkoord”! 
Spelers welke wensen te veranderen van club kunnen een overgang doen in de 
loop van de maand mei! Hiervoor zijn 2 data voorzien nl. op maandag 21/05/07 en 
woensdag 30/05/07 telkens van 19h30 tot 23h00 en dit in het lokaal van BC 
Leiedonck te Zulte. Deze spelers dienen enkel een groene kaart voor te leggen 
(enkel getekend door betrokken speler en voorzitter club) samen met een recente 
pasfoto.  
Spelers welke geen clubovereenkomst ondertekenden en geen overgang deden 
voor 01 juni kunnen enkel  nog een D4 overgang doen en dit tot uiterlijk 31/12! 
(kostprijs ifv letterwaarde: A - €180 / B - €140 / C - €100 / D - €60) 
 
De voorzitter meldde ook nog dat er heel wat “nieuwe” spelers zijn welke hun 
spelerskaart niet binnenstuurden mbt letterwaarde-aanpassing na 10 wedstrijden! 
Indien niet in orde dienen deze in de A-reeks aan te treden tijdens de komende 
kampioenschappen! 
 
Ook zijn er nog enkele spelers welke nog een adreswijziging dienen te melden! 
(betreffend formulier wordt beschikbaar gesteld op de website) 
   

7. Heet van de Naald: 
 

Bij afwezigheid van verantwoordelijke Lindsay nam de voorzitter dit puntje ter harte!  
De voorzitter was er zich van bewust en gaf toe dat het telkens een moeilijke 
opdracht is om maandelijks tijdig het tijdschrift te publiceren! Toch doet iedereen 
zijn best (vooral Lindsay) om het tijdschrift tijdig klaar te hebben! 
Nogmaals een oproep aan iedereen om alle nuttige info door te sturen voor in ons 
tijdschrift! 
  

8. Verslag algemene vergadering BGB: 
 



Op zaterdag 17 februari 2007 had in Ternat de algemene statutaire vergadering der  
BGB plaats! De voorzitter en de secretaris woonden deze bij voor het verbond 
GEOZ! De secretaris bracht verslag uit van deze vergadering adhv een presentatie! 
Graag verwijs ik hier naar de site van BGB waar het verslag is terug te vinden!  
 
(www.golfbiljart.be) 
 

 
9. Competitie: 

 
Eveneens aan de hand van een presentatie blikte de secretaris terug op de aan 
gang zijnde competitie 2006-2007! 
Vooreerst bedankte hij alle clubs/ploegen voor de correcte/vlotte voorbereiding van 
de huidige competitie! Ook kon hij appreciëren dat de wedstrijddata nagenoeg 
volledig gerespecteerd worden, maar een paar wedstrijdwijzigingen in de loop van 
het seizoen.  
Verder belichtte de secretaris nog de doelstelllingen van vzw GEOZ mbt de 
competitie welke grotendeels gerealiseerd werden. 
Verder hoopte hij op een verdere goede samenwerking met alle clubs voor de 
komende competitie! Het is afwachten wat de invloed zal zijn van het aansluiten bij 
BGB van het WGF verbond! 
 
(www.geozbiljart.be/Evaluatie_competitie2007.ppt) 
 
 
 

      10. Bekercompetitie: 
 

 Dit jaar werd er gestart met een totaal nieuwe bekerformule! Op voorgaande 
algemene vergaderingen is er afgesproken dat de nieuwe formule zou ge-
evalueerd worden en aangepast waar nodig! Ook hier gaf de secretaris een 
presentatie waar alle bemerkingen van clubs/ploegen/spelers werden in verwerkt! 
Samengevat kan men stellen dat er 4 discussiepunten waren nl: 
  - al of niet verplichte deelname 
  - aanduiden van lokalen waar er gespeeld wordt 
  - al of niet rekening houden met reeksverschil  
  - hoelang doorgaan van GEOZ- naar TOEKOMST-beker 
Deze punten werden één voor één besproken en bediscussieerd! Wanneer geen 
concensus werd bereikt, werd er overgegaan tot stemming! 
 
Resultaat: 
  - verplichte deelname alle ploegen (na stemming) 
  - lokalen aanduiden binnen straal van 25 km 
  - reeksverschil compenseren MAAR dit vanaf 2 reeksen verschil! 
     (na stemming) 
  - onbeperkt doorgaan van GEOZ- naar TOEKOMST-beker 
 
Zodoende krijgt deze bekerformule een definitief karakter! 
 
 (www.geozbiljart.be/Evaluatie_beker2007.ppt) 
 
 



      11. Verbondskampioenschappen 2007: 
 

 De voorzitter kon nogmaals melden dat deze kampioenschappen doorgaan van 
20/04 tem 29/04/2007 en dit in de gemeentelijke feestzaal van Knesselare! 
 Aan alle clubs werd een affiche + alle nodige inschrijvingsformulieren overhandigd. 
Wel benadrukte de voorzitter dat de formulieren tijdig dienen binnengestuurd te 
worden! (tot uiterlijk 14/04/2007 in te schrijven) 
Ook werd gevraagd de betalingen te verrichten via de opgestuurde 
betalingsformulieren! 
Verder hoopt vzw GEOZ op een talrijke deelname door alle clubs! 
 

       12. Best of sixteen: 
 

 Door een zwakke opkomst naar dit evenement de laatste jaren heeft vzw GEOZ 
 beslist om zelf geen best of sixteen meer in te richten! (voorlopig?) Indien er clubs 
zijn welke zelf bereid zijn de best of sixteen in te richten of eventueel een alternatief 
kunnen bieden dan kunnen zij steeds kontakt opnemen met het bestuur. Alle 
nodige info zal hen ter beschikking gesteld worden! 
 

      13. Toegevoegde punten door clubs: 
 

 Er werden geen bijkomende agendapunten door de clubs ingediend voor deze 
algemene vergadering! 
 
Vzw GEOZ voegde de bekertrekking ½ finales TOEKOMST-beker toe! 
 
Resultaat trekking: 
  1. In lokaal ’t Zwaantje: Sportvrienden A <> Cheers 
  2. In lokaal Tonneke: Vaartvrienden B <> Parkske 
 
Wedstrijden te spelen op zaterdag 17 maart 2007 om 20h00!  

 
Tot slot bedankte de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn eventuele 
inbreng! 
De vergadering eindigde om 16h 30!  
 

 

Getekend, 

 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


