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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE  vzw GEOZ  08-03-08. 
 

Ref. FC/2008/maa/algverg 

 

Deze algemene statutaire vergadering van de vzw GEOZ ging door op zaterdag 08 maart  
in de zaal van brasserie Excelsior (lokaal BC Excellentie) te Gent - Ledeberg. 
De vergadering startte om 13h30. 
 
 

 

 
1. Aanwezigheden: 

 
Aanwezig voor RvB: 

Freddy De Mol – Freddy Cooreman –Etienne De Witte – Linda De Bruyckere 
– Jo De Decker  

  
 
Afwezig voor RvB:  

Lindsay Gunst  
 
Aanwezig als werkend lid: 

Neirynck Etienne en Pennewaert Eddy(Sody’s) – Coen Tony en Van Huffel 
Carlos (Christiane & Dirk) –Van Houtte André (Leiezonen) – Willems Marino 
(De Nachtegaal) - De Smedt Emiel (Notelaar-Classics) – Dousselaere Mario 
en De Vijlder Noel (Vaartvrienden) – Ozdemir Eba (Excellentie) – Van 
Moerkerke Lauretta en D’Havé Dirk (Steenen Tafel) – De Witte Joan en Van 
Rijckeghem Geert(Leiedonck) – Van den Broucke Jean Paul (Les Deux 
Clefs) - Van Vooren Serge en Van den Bossche Roger (Molenhof) – 
Onbekent Daniel (N8W8) – Auman Gilbert en Van Rossum René (Olympia 
Gym) – Theunissen Marcel (Primus) – Van Houtte Michael (Real Tonne) – 
Hutse Marc en Vorstermans Willy (De Patrijzen) – Recollecte Patrick 
(Sportvrienden) – Heyerick Paul (Sportwereld) – Strooband Henny en Hugal 
Eric (Groene Laken) – Lefebure Erik (Morgenzonneke) – Nobels Luc en 
Vanhoolandt Koen (Parkske) – Poelman Wesley (Zwaantje) - Van de Velde 
Bart en Van de Veire André (Ter Biezen) – Peeters Jos (Zeeduivels) – 
Dobbelaere Dirk en Pijpaert Eddy (De Vrolijke Tappers) – Lowie Martin 
(Tonnevrienden) - Van Driessche Danny (Derby) –  Engels Eric en Engels 
Steven (Oud Stadhuis) 
 

Afwezige clubs: 

 

 



Willem Tell - De Kroon – Megagolf –  De Vierschaar – Den Toren – 
Harmonie – Polderzicht – Sportief Eeklo – Den Boer – Tonneke – Ad Vice  
 

Volmachten: 
Taghon Peter (Leiezonen) aan Van Houtte André (Leiezonen) – Jacobs 
André (Notelaar-Classics) aan Desmedt Emiel (Notelaar-Classics) – 
Verhaegen Willy (Excellentie) aan Ozdemir Eba (Excellentie) – Vigne Rudy 
(N8W8) aan Onbekent Daniel (N8W8) – Meuris André (Primus) aan 
Theunissen Marcel (Primus) – Colpaert Christian (Real Tonne) aan Van 
Houtte Michael (Real Tonne) – Van Laecke Koen (Sportwereld) aan 
Heyerick Paul (Sportwereld) – Danckaert Wilfried (Morgenzonneke) aan 
Lefebure Erik (Morgenzonneke) – Dhaene Marnix (Tonnevrienden) aan 
Lowie Martin (Tonnevrienden) 
 

 Een aanwezigheidsregister werd ondertekend door alle aanwezige werkende leden. 
 Personen welke geen werkend lid zijn van de vzw GEOZ werden niet toegelaten op 
deze algemene statutaire vergadering vzw GEOZ. 
 

2. Openingswoord: 
 

Om 13h50 opende de voorzitter de algemene statutaire vergadering vzw GEOZ! Hij 
verwelkomde alle werkende leden der clubs! De voorzitter hield opening kort 
aangezien de overvolle agenda en ook het feit dat er bepaalde leden nog dienden 
te gaan biljarten deze avond! 
 

      3.  Goedkeuring wijzigingen werkende ledenvzw GEOZ: 
 

Er was een aanvraag binnengekomen tot wijziging werkend lid en dit voor de club  
BC De Vaartvrienden uit Knesselare: (gezondheidsredenen) 
Dhr. Van de Velde Danny door dhr. De Vijlder Noel  
 
Geen enkel bezwaar voor alle aanwezige werkende leden : dus goedgekeurd! 
 

     4.  Ontslag lid Raad van Bestuur vzw GEOZ: 
 

Enige tijd geleden ontving de vzw GEOZ het schriftelijk ontslag van mevr. Gunst 
Lindsay als lid Raad van Bestuur van vzw GEOZ. (reden tijdsgebrek waardoor 
moeilijk om vergaderingen bij te wonen) 
Dit ontslag werd aanvaard door de Raad van Bestuur vzw GEOZ. Ook wil de vzw 
GEOZ Lindsay bedanken voor haar inzet tijdens de voorbije periode als bestuurslid! 
Wel wil Lindsay nog verder meewerken met vzw GEOZ mbt o.a. tijdschrift HvdN! 
Langs deze weg werd dit medegedeeld naar alle werkende leden toe. 
 

   5.  Benoeming lid Raad van Bestuur vzw GEOZ: 
 

Door de Raad van Bestuur vzw GEOZ werd dhr. Speliers Wesly voorgedragen als 
nieuw lid Raad van Bestuur vzw GEOZ. Deze benoeming diende bekrachtigd te 
worden door alle werkende leden vzw GEOZ dmv een stemming. 
Wesly had vorig jaar reeds zijn kandidatuur gesteld als lid RvB vzw GEOZ waarna 
hij uitgenodigd werd naar verschillende bestuursvergaderingen RvB vzw GEOZ. De 
RvB vzw GEOZ was dan ook van oordeel dat Wesly een meerwaarde kan bieden 
binnen de werking van ons verbond GEOZ. 



Er waren 46 stemgerechtigden waarvan er 9 over een volmacht beschikten. (dus 
totaal 55 stemmen) 
Uitslag stemming:  voor:  45 
   tegen:     7 
   onthouding: 3 
 
Vanaf heden is dhr. Speliers Wesly effectief lid van de RvB vzw GEOZ. 
Hij vervoegde dan ook deze algemene statutaire vergadering. 

 
 
   6-7-8.  Herverkiezing als lid Raad van Bestuur vzw GEOZ: 

 
Op deze algemene statutaire vergadering stelden zich 3 huidige leden van de RvB 
vzw GEOZ herverkiesbaar als lid RvB vzw GEOZ (voor nieuwe periode van 4 jaar) 
nl. dhr. Freddy De Mol , dhr. Etienne De Witte en mevr. De Bruycker Linda. 
Ook hier moesten alle werkende leden van vzw GEOZ zich uitspreken via een 
stemming. Na de benoeming van dhr. Wesly Speliers waren er nu 47 
stemgerechtigden waarvan er 9 over een volmacht beschikten. (totaal 56 stemmen) 
 
Uitslag stemming: dhr. De Mol Freddy  voor:  54 
       tegen:  2 
       onthouding: 0 
 
   dhr. De Witte Etienne voor:  37 
        tegen:  19 
       onthoudiing: 0 
 
   mevr. De Bruycker Linda voor:  52 
       tegen:  4 
       onthouding: 0 
 
Bij deze uitslagen zijn alle 3 de leden vzw GEOZ herverkozen als lid RvB GEOZ en 
dit voor een periode van 4 jaar. 
 

    9.  Stand van zaken – zaak dhr. De Vogelaere Marnix: 
 

De voorzitter gaf in chronologische volgorde de feiten weer in de aan gang zijnde 
zaak tussen enerzijds dhr. De Vogelaere Marnix en anderzijds de vzw GEOZ. 
Momenteel zijn er 2 dagvaardingen lopende tegen vzw GEOZ gegeven door dhr. 
De Vogelaere Marnix. Beide dagvaardingen gaan over dezelfde feiten (één in 
kortgeding en één ten gronde) nl betwisting geldigheid afzetting van dhr. De 
Vogelaere Marnix als lid RvB vzw GEOZ. 
De dagvaarding in kortgeding werd reeds gepleit (maar nog geen uitspraak ) daar 
waar de dagvaarding ten gronde nog moet bepleit worden. Deze is ergens voorzien 
voor juni 2008. 
De werkende leden der clubs werden geinformeerd en gedokumenteerd met 
diverse dokumenten aangaande deze zaak. Zodra meer nieuws wordt dit 
gecommuniceerd naar alle clubs. 
 

  
    10.  Samenstelling klachtencommissie vzw GEOZ: 
 



In vervanging van dhr. De Vogelaere Marnix werd dhr. De Decker Jo tijdelijk 
aangesteld als voorzitter (ad interim) van de klachtencommissie van de vzw GEOZ 
door de RvB vzw GEOZ. Bedoeling is om dhr. Speliers Wesly aan te stellen als 
voorzitter klachtencommissie nadat deze benoemd is als effectief lid RvB vzw 
GEOZ. Ook is het de bedoeling om dhr. De Boevere Marcel als secretaris te 
benoemen van die klachtencommissie. Hiervoor dient dhr. De Boevere Marcel zich 
op te geven als werkend lid van de vzw GEOZ. 
Alle andere werkende leden van de vzw GEOZ fungeren als lid van die 
klachtencommissie. Worden ten gepaste tijde opgeroepen! 
 
 

     11. Aanvraag statutenwijzigingen: 
 
 Momenteel zijn er 2 aanvragen tot wijziging statuten vzw GEOZ lopende nl. 
  Bestuurssamenstelling (ontslag mevr. Gunst L en dhr. De Vogelaere M) 
  Adreswijziging lid RvB (dhr. De Decker J) 
 
 Een nieuwe wijziging wordt aangevraagd: 
  Bestuurssamenstelling (benoeming dhr. Speliers W) 
 
  
    12.  Financiële toestand vzw GEOZ: 
 

Door onze penningmeester werd een financieel verslag overhandigd aan alle 
werkende leden van de aanwezige clubs. Dit verslag omvatte: 
 Kas & bankoverzicht 
 Overzicht investeringen 
 Resultaten boekjaar 2007 
 Begroting boekjaar 2008  
 
Dit verslag werd goedgekeurd en vrij positief onthaald. 
2 commissarissen (vrijwilligers) zullen de boekhouding van vzw GEOZ controleren 
waarna deze hierover een verslag opmaken welke naar de clubs wordt toegestuurd. 
 
 

    13.  Tijdschrift Heet van de Naald: 
 
 Voortaan wordt het tijdschrift HvdN nog maar 4x /jaar samengesteld.  

Dit tijdschrift wordt gratis ter beschikking gesteld aan de lokalen van alle 
aangesloten clubs evenals aan de andere verbonden. 
Sponsors worden niet meer opgenomen in dit tijdschrift. 
Sponsoren kan via de website van vzw GEOZ aan € 50 / jaar. 
 
Het wordt wel mogelijk het tijdschrift HvdN te laten opsturen naar de voorzitter van 
de club ipv naar het lokaal van de club. Geinteresseerden dienen dit te melden aan 
vzw GEOZ. 
 
 

    14.  Algemene vergadering vzw BGB: 
 

Op 23 feb 2008 was er een algemene statutaire vergadering van de vzw BGB voor 
alle aangesloten verbonden. 



Voor het verbond vzw GEOZ waren de voorzitter en de secretaris aanwezig. 
Het verslag van deze algemene vergadering werd overlopen door onze voorzitter. 

  (zie verslag:  ) 
 

(http://users.skynet.be/fa611486/vergaderingen_2008/verslag_statutaire_vergaderi
ng_februari.htm) 

 
 
     15.  Verbondskampioenschappen GEOZ 2008 / kampioenschap O VL 2008: 
 

Door de voorzitter werd wat meer info gegeven mbt tot beide kampioenschappen. 
Deze gaan door in zaal REPLAY PALACE te Maldegem van 11/04 tem 27/04/08. 
Alle inschrijvingsformulieren evenals inlichtingsformulieren werden aan alle clubs 
overhandigd. Ook is alle info en zijn inschrijvingsbladen terug te vinden op de 
GEOZ-website  
 
www.geozbiljart.be 
 
De verbondskampioenschappen vzw GEOZ zijn volledig GRATIS. (inbegrepen in 
lidgelden) Staat open voor alle GEOZ leden. 
 
Kampioenschap O VL : individueel € 5 – duo wedstrijden € 10 
Men moet wel woonachtig zijn in provincie Oost Vlaanderen en beschikken over 
geldig BGB lidmaatschap! 
 
Forfaits worden beboet (schiftingen € 5 en finales € 13 
 
 

    16.  Competitie 2008-2009: 
 
 Geen wijzigingen voorzien tov huidige competitie! 
 
 
    17.  Bekercompetitie 2008-2009: 
 
 Geen wijzigingen voorzien tov huidige bekercompetitie! 
 
    18.  Trekking ½ finales TOEKOMST-beker 2007-2008: 
 
 Te spelen op zaterdag 22/03/2008 
 
 Uitgelote wedstrijden: Parkske A  <> Sody’s B 
     Notelaar-Classics D<> Primus B 
 
 Lokalen worden asap vastgelegd! 
 
     19.  Ledenbeheer: 
 
 Momenteel 595 leden aangesloten bij vzw GEOZ. 
 Deel onmiddellijk adreswijzigingen mee aan verantwoordelijke ledenbeheer 
 
     20.  Toegevoegde punten door clubs / leden: 



 
 20.1 Ploegen vormen van 5 spelers ipv 6 (Desmedt Emiel) 
   
  Voordeel:  wedstrijden tijdsverkortend (totaal tijd) 
    mogelijkheid meer ploegen te vormen 

  
 De meningen onder de werkende leden hieromtrent waren nogal verdeeld! 
 Punt wordt verder besproken op RvB vzw GEOZ 
 
20.2 Puntentoekenning ifv gewonnen wedstrijden (Desmedt Emiel) 
 
 Voordeel: alle partijen worden belangrijk 
   minder forfaits 
 
 Ook hier zijn de meningen sterk verschillend! 
 Punt wordt ook verder besproken op RvB vzw GEOZ 
 
20.3 Bekercompetitie: speler van lagere ploeg 1x laten meespelen met 

hogere ploeg (Recollecte P) 
 
 Hierover wordt een voorstel uitgewerkt door RvB vzw GEOZ 
 
20.4 Aantal werkende leden: van 2/club naar 1/ploeg (Ringoir A) 
 
 Tegenstrijdig met de statuten 
 
20.5 Volmachten voor algemene vergadering: niet doorgeven naar andere 

club maar extra reserve per club (Ringoir A) 
 
 Tegenstrijdig met de statuten 
 
20.6 Verbondsgrenzen visualiseren (Ringoir A) 
 
 Dit punt werd ook behandeld op de algemene vergadering vzw BGB! Men 

had geprobeerd deze grenzen in kaart te brengen maar men is daar niet in 
geslaagd! 

 Men zal geval per geval bekijken wanneer nodig! Voor de grensgevallen 
kunnen betreffende verbonden tot een vergelijk komen. Wanneer club/lokaal 
éénmaal gekozen voor een verbond dan blijft dit definitief! 

 
20.7 Controle biljarts & lokalen verder opvolgen (Vandevelde B) 
 
 De voorzitter meent dat dit niet erg zinvol is daar het om een 

momentopname gaat. In ’t verleden gebeurde dit juist voor start competitie 
wanneer biljarts pas vernieuwd zijn! 

 Wanneer er bemerkingen of klachten komen op bepaalde biljart zal deze wel 
onderworpen worden aan een kontrole. 

  
 Vraag gesteld wat lichthoeveelheid of lichtsterkte dient te zijn boven biljart? 
 Lux-meter kan hier hulp zijn? Kostprijs? Beschikbaarheid? 
 Info hieromtrent wordt ingewonnen. 
 



20.8  Bekercompetitie vzw GEOZ (Vandevelde B) 
 
 Voorstel om bekercompetitie per reeks te organiseren met heen en 

terugwedstrijden? 
 Nadelen:  4x spelen per jaar tegen dezelfde ploeg 
    Geen kans om eens tegen andere clubs te spelen 

Te weinig weekends beschikbaar in één speelseizoen voor 
heen en terug. 
 

Huidige bekerformule wordt behouden! 
 

    21. Uitdelen diverse dokumenten: 
 
 Aan iedere aanwezige club werden diverse dokumenten overhandigd 
  Clubovereenkomst 
  Inschrijvingsformulieren kampioenschappen 
  Info mbt problematiek dhr. De Vogelaere M 
  Affiche/uitnodiging Happening 2008 
  Plaats en data overgangen 
  Inschrijvingsformulieren seizoen 2008-2009 
  Financieel verslag vzw GEOZ 
 
 

 
Deze algemene statutaire vergadering eindigde omstreeks  17h00! 
 
 
Getekend, 
 
Voorzitter        Secretaris 
Freddy De Mol       Freddy Cooreman  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vergadering eindigde om 20h 15!  

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


