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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE  vzw GEOZ  07-03-09. 
 

Ref. FC/2009/maa/algverg 

 

Deze algemene statutaire vergadering van de vzw GEOZ ging door op zaterdag 07 
maart 2009 in de feestzaal van Café Duivenlokaal (lokaal BC Christiane & Dirk) te 
Lotenhulle Aalter. 
De vergadering startte om 13h30. 

 

 

1. Aanwezigheden: 
 
Aanwezig voor Raad van Bestuur: 
 

Freddy Cooreman – Jo De Decker – Freddy De Mol – Dany Delange – Linda 
De Bruycker – Didier Cours  

 
Aanwezig als werkend lid: 

 
De Witte Joan (BC Leiedonck), Nobels Luc en Vanhoolandt Koen (BC ‘t 
Parkske), De Vogelaere Patrick en Roels Jan (BC Harmonie), Van 
Moerkerke Lauretta en D’Havé Dirk (BC Steenen Tafel), Jacobs André en 
Van Hille Julien (BC Notelaar-Classics), Librecht Daniel en De Beir Dennis 
(BC Den Toren), Recollecte Patrick (BC Sportvrienden), Coen Tony en Van 
Huffel Carlos (BC Christiane&Dirk), Strooband Henny en Hugal Eric (BC ’t 
Groene Laken), Van Eeckhoutte George (BC Tonneke), Colpaert Christian 
(BC Real Tonne), Verhaegen Willy (BC Excellentie), Lowie Martin (BC 
Tonnevrienden), Lefebure Erik (BC ’t Morgenzonneke), Maes David en 
Ozdemir Eba (BC Argos), Van Houtte André (BC Leiezonen), Hutse Marc en 
Vorstermans Willy (BC De Patrijzen), Onbekent Daniel (BC Sportief Eeklo), 
Meulenijzer Werner (BC Primus), Verstaen Marc (BC Advice), De Craene-
Hoornaert Ronny (BC ’t Plancheetje), Schoutteet Erik (BC Megagolf), Dupré 
Rudy eb Piedboeuf Patricia (BC De Kroon), Van den Bossche Roger (BC ’t 
Molenhof), Van Driessche Danny (BC Derby), Beirnaert Johan en Van der 
Zalm Luc (BC Ivoren Bal), Maeyens Christian (BC Noendries), De Donder 
Hugo (BC Cheers), Peeters Jozef (BC Zeeduivels), Heyerick Paul (BC 
Sportwereld), Van den Broucke Jean Paul (BC Les Deux Clefs), Huys Eddy 
(BC De Vierschaar), Verstrynghe Koen En Dhont Danny (BC De Kastelein), 
Van de Velde Danny (BC De Vaartvrienden),  
 

Afwezige clubs: 
 

 

 



BC Oud Stadhuis, BC Willem Tell, BC Polderzicht, BC De Nachtegaal, BC 
Den Boer, BC De Vrolijke Tappers, BC BKK Pool Fiction, BC zwaantje, BC 
Sody’s 
 

Volmachten: 
 

Taghon Peter (Leiezonen) aan Van Houtte André (Leiezonen), Van Houtte 
Michael (Real Tonne) aan Colpaert Christian (Real Tonne), Van Rijckeghem 
Geert (Leiedonck) aan De Witte Joan (Leiedonck), Windels Philippe (De 
Nachtegaal) aan Van Moerkerke Lauretta (Steenen Tafel), De Baets William 
(Morgenzonneke) aan Lefebure Erik (Morgenzonneke), Martens Richard 
(Sportief Eeklo) aan Onbekend Daniel (Sportief Eeklo), Dousselaere Mario 
(De Vaartvrienden) aan Van de Velde Danny (De Vaartvrienden), Dhaene 
Antoine (Tonnevrienden) aan Lowie Martin (Tonnevrienden), Meuris André 
(Primus) aan Meulenyzer Werner (Primus), Scherre Christiane (Noendries) 
aan Maeyens Christian (Noendries) 
 
Ongeldige volmachten:  
Spieckermann Didier (Cheers) aan Van Damme Dieter (Cheers) � is GEEN 
werkend lid! 
Hautekeete Patrick (Den Boer) aan Lauretta Van Moerkerke (Steenen Tafel) 
� GEEN officieel volmachtdokument gebruikt! 

  
 Een aanwezigheidsregister werd ondertekend door alle aanwezige leden. 
 Eventuele volmachten (10) werden eveneens overhandigd aan de secretaris. 
  

 
 

2. Openingswoord: 
 
De voorzitter van vzw GEOZ opende met een half uurtje vertraging deze algemene 
statutaire vergadering. Hij wenste uiteraard iedereen van harte welkom. 
De voorzitter sprak de wens uit dat er na de voorbije turbulente periode terug werkt 
kan gemaakt worden van ons biljartverbond en in het bijzonder van de financiële 
situatie binnen vzw GEOZ. Hij hoopte dan ook op ieders medewerking. 
 

3. Wijziging werkende leden: 
 

Er kwamen 2 aanvragen tot wijziging werkende leden binnen: 
BC De Kroon: Dupré Rudy en Piedboeuf Patricia vervangen Dobbelaere Davy en 
Van den Berghe Marnix 
BC De Kastelein: Dhont Danny vervangt Van Ooteghem Ivan 
Niemand van de aanwezigen had hier problemen mee zodat bovenvernoemde 
leden effectief werkende leden worden van de vzw GEOZ. 
 

4. Financieel: 
 

Onze penningmeester Jo De Decker overhandigde aan iedere club een bundeltje 
dokumenten o.a. overzicht resultaat boekjaar 2007 ,  

overzicht resultaat boekjaar 2008,  
begroting boekjaar 2009 
detail bank – kasboek  diverse rekeningen vzw GEOZ 
overzicht betalingsaanvragen 2008 



overzicht betalingsdokumenten 2008 
status investeringen tem 2008 

Vooreerst kwam Jo nog even terug op de opmerking van een werkend lid tijdens de 
vorige algemene vergadering vzw GEOZ. Een bepaald bedrag welke overgedragen 
werd naar andere tabel was niet in overeenkomst met vorige tabel! Reden daartoe 
was gebruik exclusief <> inclusief BTW! 
 
Hierna vroeg Danny Delange (lid RvB vzw GEOZ) het woord en uitte heel wat 
kritiek op de boekhouding! 
Voorzitter stelde dat er intern naar een oplossing moet gezocht worden! 
Mocht iemand van de werkende leden vragen hebben mbt de boekhouding dan kan 
hij deze steeds overmaken naar de penningmeester. 

 
5. Statuten: 

 
Nav wijziging bestuurssamenstelling werd een aanvraag ingediend tot 
statutenwijziging! 
Inhoudelijk zijn de statuten ook aan een update toe. Dit zal de eerstkomende 
maanden opgenomen worden door de RvB. 
 

6. Algemene vergadering vzw BGB: 
 

Hiervoor verwijs ik naar het desbetreffende verslag! 
www.users.skynet.be/fa611486/vergaderingen_2009/verslag_statutaire_vergadering_februari.doc 

 
7. Competitie 2009-2010: 

 
Vanaf volgend seizoen zal er moeten betaald worden voor de wedstrijdblad! 
Deze zullen dienen aangekocht worden per 100 stuks! Prijs € 20 ! 
 
Veel zal er volgend seizoen niet veranderen aan het huidig systeem van 
ploegencompetitie vzw GEOZ.  
De gebruikelijke geruchten en roddels worden nu ook reeds verspreid. Ten gepaste 
tijde wordt naar de beste oplossing gezocht. 
Waneer ploegen stoppen of fusioneren is dit niet ten koste van een daler minder 
maar van een stijger meer in de lagere reeks. Deze regel wordt strikt toegepast! 
 

  
8. Doorsturen uitslagen & wedstrijdbladen: 

 
Daar er nog heel wat uitslagen en zeker wedstrijdbladen niet tijdig binnenkomen zal 
er naar volgend jaar toe een voorstel tot verbetering gedaan worden. Op die manier 
hopen we sneller de rankings en standen te kunnen updaten. 
Bij nalatigheid zal een boete aangerekend worden zoals voorzien in huishoudelijk 
reglement vzw GEOZ. 
 

9. Bekercompetitie 2009-2010: 
 

Ook voor de bekercompetitie 2009-2010 zullen er geen ingrijpende wijzigingen 
doorgevoerd worden in huidig bekersysteem. Men speelt verder volgens dezelfde 
formule! 
Eén belangrijke wijziging zal zijn dat er zeker geen competitie- en bekerwedstrijden  
in het zelfde weekend voorzien zullen worden. 



 
10. GEOZ-verbondskampioenschappen: 

 
Deze gaan door te Oudenaarde van 10 april tem 19 april 2009. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 04 april. Trekking op 06 april om +/- 20h in het lokaal De 
Kastelein te Oostwinkel. Daarna geen inschijvingen meer mogelijk. 
Forfaits worden doorgerekend. 
 

11. Toegevoegde punten clubs: 
 

a. Vrije keuze bekerwedstrijddag (binnen voorziene weekend)voor   
thuisspelende ploeg. (BC Morgenzonneke) 

 
b. GEOZ beker voor ERE en 1

ste
  afdeling en TOEKOMST beker voor 2

de
 – 3

de
 

en 4
de

 afdeling. En terug in poule-systeem spelen. (BC Morgenzonneke) 
 

c. Competitie laten duren tot eind april om zodoende meer vrije weekends te 
besteden aan bekercompetitie. (BC Morgenzonneke) 

 
Daar deze 3punten allen over hetzelfde gaan nl. de bekercompetitie worden deze 
als één punt behandeld. 
Deze sluiten ook aan bij agendapunt 9 van algemene vergadering. 
Bedoeling is om de bekercompetitie verder te spelen onder het huidige systeem. 
Wel zullen we er voor zorgen dat er geen bekerwedstrijden en geen 
competitiewedstrijden in hetzelfde weekend geprogrammeerd staan en dit in alle 
reeksen. Wat betreft het poule-systeem hebben we slechte ervaringen en wensen 
daarnaar niet terug te keren. GEOZ-beker enkele voor ERE en 1

ste
 afdeling 

voorzien zal op een bestuursvergadering verder besproken worden. 
Ook naar vrije keuze van wedstrijddag wensen we niet terug te keren! Alle 
bekerwedstrijddata ligt reeds van begin competitie vast. 
 
d. Inschrijven vooraf voor “Best of 16” tijdens de komende GEOZ - 
verbondskampioenschappen ! Bij forfaits aanvullen met volgende in 
klassement tot 16 effectieve deelnemers. Forfaits volgend jaar ook weigeren. 
(BC Sportvrienden) 
 
Aangezien dit de eerste maal is dat de “Best of 16” doorgaan tijdens de 
kampioenschappen willen we afwachten wat het zal worden. Laat ons hopen op 
een prachtig deelnemersveld! 

 
Deze algemene vergadering vzw GEOZ eindigde omstreeks  17h00! 
 
Getekend, 

 
 Secretaris vzw GEOZ      voorzitter vzw GEOZ 

 
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 

       


