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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE  vzw GEOZ  13-03-10. 
 

Ref. FC/2010/maa/algverg 

 

Deze algemene statutaire vergadering van de vzw GEOZ ging door op zaterdag 13 maart 
in de zaal van café Sint Cornelius (lokaal BC Den Boer) te Mariakerke. 
De vergadering startte om +/-13h30. 

 
 

1. Aanwezigheden: 
 
Aanwezig voor RvB: (3) 

Freddy De Mol – Linda De Bruycker – Didier Cours  
 

 Afwezig voor RvB: 
De Lange Dany (ontslagnemend) 

 
 Aanwezig als kandidaat lid RvB vzw GEOZ: 

Ivan Hoste – Freddy Cooreman (vanaf herverkiezing) 
 
Aanwezig als werkend lid: (58) 

Maes David en Van Cutsem Marc (Argos) – De Donder Hugo (Cheers) – 
Coen Tony (Christiane & Dirk) – Van Houtte André en Hoste Ivan 
(Leiezonen) – Willems Marleen (Ivoren Bal) – Werrebrouck Eddy (Kastelein) 
– Dupré Rudy en Piedboeuf Patricia (De Kroon) – Vorstermans Willy en 
Hutse Marc (Patrijzen) – De Paepe Mario en Van de Velde Danny 
(Vaartvrienden) – Huys Eddy en Huys Xavier (Vierschaar) – Verhaegen Willy 
(Excellentie) – Van Moerkerke Lauretta (Steenen Tafel) – De Witte Joan en 
Van Rijckeghem Geert (Leiedonck) – Van den Broucke Jean-Paul (Les Deux 
Clefs) – Van den Bossche Rogerven De Boose Rudy (Molenhof) – Onbekent 
Daniel (Sportief Eeklo) – Meuris Lea en Meulenijzer Werner (Primus) – 
Colpaert Christian (Real Tonne) – Recollecte Patrick (Sportvrienden) – 
Heyerick Paul (Sportwereld) – Neckebroeck Marc (Groene Laken) – 
Lefebure Erik en De Witte Etienne (Morgenzonneke) – Nobels Luc (Parkske) 
– Colin Philemon (Zwaantje) – Dobbelaere Dirk en De Craene Hoornaert 
Ronny (Plancheetje) – Peeters Jos (Zeeduivels) – Pijpaert Eddy (Vrolijke 
Tappers) – Lowie Martin en D’haene Michel (Tonnevrienden) – Rottier Marc 
(Derby) – Hoste Carlos en Engels Steven (Oud Stadhuis) – Bracke Tom en 
Hautekeete Patrick (Den Boer) – Librecht Daniel (Den Toren) – De 
Vogelaere Patrick en Dobbelaere Davy (Harmonie) – Martens Kurt en 
Geirnaert Freddy (Koophandel) – Charle Willy en Schoutteet Eric (Megagolf) 

 

 



– Jacobs André en Van Hille Julien (Notelaar-Classics) – Claeys Etienne en 
Goossens Arseen (Polderzicht) – Van Eeckhoutte Georges (Tonneke) – 
Debaene Franky en Comergo Frederiek (Willem Tell) 

 
Afwezige clubs: (3) 
 ‘tSuc6 – Advice – De Nachtegaal  

 
Volmachten: (7) 

Meuris Leo (Primus) van Windels Philippe (Nachtegaal) 
Meuleijzer Werner (Primus) van De Kuyser Franky (Nachtegaal) 
Colpaert Christian (Real Tonne) van De Keyser Rita (Real Tonne) 
Van Moerkerke Lauretta (Steenen Tafel) van D’havé Dirk (Steenen Tafel) 
Neckebroeck Marc (Groene Laken) van Hugal Eric (Groene Laken) 
Colin Philemon (Zwaantje) van Gunst Lindsay (Advice) 
Van Eeckhoutte Georges (Tonneke) van Steuperaert Remi (Tonneke) 
 

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

2. Openingswoord: 
 
De voorzitter heette iedereen welkom op deze statutaire algemene vergadering vzw 
GEOZ. Hij verontschuldigde zich voor de iet wat oncomfortabele zaal. (te klein) 
Verder wenste hij het kort te houden aangezien de overvolle agenda en ook door 
het feit dat er nog competitie diende afgewerkt te worden deze avond. 
 

3. Vervanging werkende leden: 
 

Eén aanvraag tot wijziging van werkend lid: 
- dhr. Charle Willy ipv dhr. Cornelis Xavier (BC Megagolf) 

 
 Aanvaard door algemene vergadering! 
 

4. Benoeming / bekrachtiging tot lid RvB vzw GEOZ: 
 
Er waren 2 kandidaat bestuursleden: dhr. Ivan Hoste (nieuw) en dhr. Freddy 
Cooreman (herverkiesbaar) 
Beiden werden aanvaard door de RvB vzw GEOZ en worden voorgedragen tot 
bekrachtiging van de algemene vergadering. (bij geheime stemming) 
Er waren 61 stemgerechtigden aanwezig waaronder er 7 over een volmacht 
beschikten. Totaal 68 stemmen mogelijk. 
(één werkend lid vervoegde de vergadering na de stemming) 
 
Uitslag voor dhr. Ivan Hoste: voor: 55 
     tegen:13 
 
Uitslag voor dhr. Freddy Cooreman: voor: 61 
      tegen: 7 
 
Beiden zijn vanaf nu volwaardige bestuursleden van de vzw GEOZ. 

 



5. Ontslag dhr. De Lange Dany als lid RvB vzw GEOZ: 
 

Dhr. De Lange Dany had op 23-02-2010 zijn ontslag schriftelijk aangeboden aan 
RvB vzw GEOZ als lid van die RvB. Daar er op dit moment effectief slecht 4 
bestuursleden waren kon dit ontslag niet aanvaard worden. Pas wanneer er nieuwe 
bestuursleden benoemd worden, welke gebeurd is op deze algemene vergadering 
vzw GEOZ, kan dit ontslag aanvaard worden. Daar eerder op deze vergadering de 
2 kandidaat bestuursleden verkozen en aanvaard werden wordt het ontslag van 
dhr. De Lange Dany aanvaard door de RvB vzw GEOZ en bekrachtigd door de 
algemene vergadering. 
Toch willen we Dany bedanken voor z’n evenwel korte bijdrage aan het verbond 
GEOZ. 
 

6. Financieel: 
 
De voorzitter vzw GEOZ, die na het ontslag (maart 2009) van de vorige 
penningmeester dhr. Jo De Decker, de taak van penningmeester (ad interim) 
overnam, kon geen financieel overzicht geven (en voorlegging tot goedkeuring van 
de werkende leden) van het voorbije werkjaar 2009. Als reden hiervoor – geen 
rekeninguittreksels ontvangen van de bankinstelling KBC! Eveneens werd er geen 
begroting voor 2010 voorgelegd ter goedkeuring. De voorzitter deelde mee dat er 
+/- €10.000 op de GEOZ rekening staat. 
 Hierop reageerde Freddy Cooreman (pas herkozen als lid RvB vzw GEOZ) met te 
melden van de exacte stand van de GEOZ-rekening. Op datum van 12/03/2010 
staat er €7380 op de zichtrekening. Op de spaarrekening (borgen der clubs) €3967. 
Na contact met de bankinstelling waren alle bankverrichtingen van 2009-2010 
overhandigd aan F Cooreman. Hieruit kon worden opgemaakt dat 6 clubs hun 
ontvangen faktuur mbt competitiestart 2009-2010 niet overgeschreven hadden op 
de GEOZ-rekening!  
Ook kon F Cooreman melden dat zowel de volmacht als de bankkaart van dhr. Jo 
De Decker nog steeds niet ingetrokken waren. Dit zal eerstdaags gebeuren. 
Nieuwe volmachten dienen eveneens opgemaakt te worden! Hiervoor zijn wel de  
handtekeningen(4) nodig van de RvB vzw GEOZ zoals vermeld in de statuten vzw 
GEOZ dd. 2007! 
Het financieel overzicht van 2009 zal asap opgemaakt worden en voorgelegd aan 
alle clubs. Hiervoor dient kasboek van dhr. F De Mol verwerkt te worden in de 
boekhouding. 
 

7. Statutenwijzigingen: 
 

Nog steeds zijn de statuten verschenen in 2007 van toepassing! Niettegenstaande 
er reeds een 4-tal wijzigingen zijn gebeurd werden de statuten nog steeds niet 
gewijzigd. 

- wijziging bestuurssamenstelling nov. 2008 
- ontslag van penningmeester dhr Jo De Decker in feb. 2009 
- wijzigen adres maatschappelijke zetel in juni 2009 
- einde mandaat dhr. Freddy Cooreman in aug. 2009 

  
 Op deze algemene vergadering 13/03/2010 is er opnieuw een wijziging 
bestuurssamenstelling nl. benoeming als lid RvB vzw GEOZ van dhr. Ivan Hoste en 
dhr. Freddy Cooreman. 



Dringend dient een statutenwijziging aangevraagd te worden. (binnen de maand na 
een wijziging) 
Ook is het reeds lang de bedoeling om de huidige statuten van de vzw GEOZ eens 
grondig te bekijken en aan te passen waar noodzakelijk. 
 

8. Verslag algemene vergadering vzw BGB dd. 20/02/2010: 
 

Hiervoor verwijs ik naar het verslag van deze vergadering. (via bijgevoegde link) 
 
(http://users.skynet.be/fa611486/vergaderingen_2010/verslag_statutaire_vergadering_februari.doc) 
 

9. GEOZ- en Oost Vlaamse kampioenschappen 2010: 
Deze gaan door van 09/04/2010 tem 25/04/2010 in de Gemeentelijke Feestzaal te 
Lotenhulle (Aalter) Alle inlichtingen en inschrijvingsformulieren zijn terug te vinden 
op de GEOZ website. (via bijgevoegde linken) 
 
www.geozbiljart.be/extra_pagina_2010.htm  (GEOZ) 
www.geozbiljart.be/extra_pagina2_2010.htm  (Oost Vlaanderen) 
 
In de GEOZ kampioenschappen zijn er rechtstreekse finales in de A-reeks en wordt 
er gespeeld naar 8 finalisten in de B-C-D reeksen. 
 
Voor de Oost Vlaamse kampioenschappen wordt er in de A-reeks gespeeld naar 
16 finalisten, in de andere reeksen ifv aantal inschrijvingen! 
 
Iedereen wordt alvast uitgenodigd en het bestuur hoopt op een talrijke opkomst8 

 
10. Competitie 2010-2011: 

 
Geen noemenswaardige wijzigingen tov vorige seizoenen. 
Kampioenen + vice kampioenen stijgen zeker, de laatste 2 per reeks degraderen! 
Indien ploegen wegvallen in een bepaalde reeks worden deze opgevuld met 
bijkomende stijgers uit de lagere reeks. (daardoor geen dalers minder!) 
Aantal ploegen per reeks is max. 14. Afhankelijk van aantal nieuwe ploegen die 
bijkomen of het aantal ploegen welke stoppen zullen de reeksen samengesteld 
worden!  
Bestaande clubs dienen in te schrijven tot uiterlijk 15/04/2011 bij Freddy Cooreman. 
Nieuwe clubs / ploegen kunnen inschrijven tot ten laatste 31/05/2011. 
 

11. Bekercompetitie 2010_2011: 
 
De huidige bekerformule (GEOZ- en TOEKOMST-beker) wordt behouden mits een 
paar kleine aanpassingen. 
Zo kunnen de ploegen uit 1

ste
 afdeling (evenals deze uit ERE afdeling) niet meer 

verder bekeren in de TOEKOMST-beker. 
Bij een gelijke stand na de gebruikelijke 6 wedstrijden gaat de ploeg welke in de 
laagste afdeling speelt verder! Indien beide in dezelfde reeks uitkomen dienen er 
testwedstrijden gespeeld te worden. 
De ½ finales zullen in een neutraal lokaal gespeeld worden! (dit wordt bepaald door 
vzw GEOZ) Alternatief hiervoor zijn heen- en terugwedstrijden. (dit wordt bekeken 
naar haalbaarheid qua kalender) 
 



12. Man van seizoen 2010-2011: 
 

Vanaf volgend seizoen 2010-2011 wordt de “Man van het seizoen” een combinatie 
van de eindstand ranking (na reguliere competitie) en eindstand “Best of 16”! 
De eindstand ranking zal uiteraard zwaarder doorwegen tov eindstand best of 16!  
Gewicht dient nog bepaald te worden door vzw GEOZ. 
  

 
13. Toegevoegde punten clubs: 

 
1. Aanpassing spelsysteem competitie GEOZ (F Debaene) 
 Dhr. F Debaene had een voorstel om het spelsysteem binnen de huidige 
competitie vzw GEOZ te veranderen. Het voorstel bestond erin om de wedstrijden 
te laten spelen met 4 spelers welke elk 3 manches spelen. Het aantal gewonnen 
manches bepaalt de puntenverdeling. 

.Voordeel:  
 - totale wedstrijdduur inkorten 

- alle partijen en manches worden belangrijk 
- meerder ploegen aan elkaar gewaagd door minder aantal spelers per ploeg 

 
  Op de algemene vergadering BGB werd door GEOZ gepolst naar de 
bevoegdheden van de verbonden ivm deze materie. Ook werd standpunt van BGB 
hieromtrent gevraagd. Deze vraag werd enigsinds ontweken door te antwoorden 
dat dit op de eeerstvolgende bestuursvergadering BGB zal besproken worden. Met 
de aansluiting van verbond WGF bij BGB een paar jaar terug werd hieromtrent een 
precedent geschapen.  
 Alvorens iets te wijzigen aan het spelsysteem, wat toch een ingrijpende 
verandering zou zijn, moet er een representatieve bevraging gebeuren binnen alle 
aangesloten clubs/ploegen/spelers vzw GEOZ. 

  
2. Aantreden reservespeler in de GEOZ-competitie. (E De Witte) 
 
Voorstel:  deze kan niet ten alle tijden opgesteld worden 
  Enkel vanaf manche 4 
  Bij uitzonderlijk geval (?) 
 
Antwoord: er werd vroeger reeds beslist (alg verg) dat een reservespeler enkel 

kan opgesteld worden wanneer de te vervangen speler niet aanwezig 
is of geweest is in het lokaal tijdens de wedstrijd. 

 
3. Forfaits tijdens een competitiewedstrijd. (E De Witte) 
 
Antwoord: ook reeds vroeger beslist (alg verg) dat er geen forfait mag ingevuld 

worden op de speelposities 1 en 2 
 
4. Vrije keuze binnen weekend om TOEKOMST-beker wedstrijd te spelen 

 
Antwoord: men behoud het huidige bekersysteem. Bekerwedstrijden blijven 

doorgaan op vaste data.  
 
5. Overzicht boetes + betalingsbewijzen 2008-2009. (C Colpaert) 

 



Antwoord:  de voorzitter zegt dat dit perfect mogelijk is. Zal hiervoor het nodige 
doen! 

 
6. Detailoverzicht inrichtingen kampioenschappen 2008 & 2009 (F Cooreman) 

 
Antwoord: de voorzitter zegt dat dit overzicht (2009) werd voorgelegd! 
 

Het voorgelegde overzicht was onvolledig! Onkosten mbt aankoop 
drank + huur zaal waren niet opgenomen in overzicht waardoor het 
eindsaldo opnieuw negatief was! (eveneens negatief in 2008) 
Wat is veranderd tov vorige jaren toen de kampioenschappen nog 
ruim winstgevend waren?  
Hoe kan men (welke maatregelen) deze negatieve trend ombuigen? 
 
 

7. Verdeling functies binnen bestuur vzw GEOZ (F Cooreman) 
 

Vraag: waarom worden de functies niet meer verdeeld onder de verschillende 
bestuursleden? Nu worden meerdere functies door één en dezelfde 
persoon (FDM) waargenomen o.a. voorzitter – ondervoorzitter – 
kaarthouder – inrichtingen – uitslagen&klassementen – 
penningmeester - … 

    
Gevolg hiervan: bepaalde bestuursleden voelen zich onnuttig binnen het 

bestuur met ontslag als gevolg! 
  

Onmogelijke om een vereniging met >600 leden adeqaat en 
goed te besturen met een éénmansbestuur? 

 
 

Deze algemene statutaire vergadering eindigde omstreeks  17h00 nadat meerdere 
werkende leden de vergadering reeds verlaten hadden. 
 
 
Getekend, 
 
Voorzitter        Secretaris 
Freddy De Mol       Freddy Cooreman  
 

      
            


