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          9870 Zulte 
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Secretariaat: Didier Callens 
  Tuinwijk 12 , 9870 Zulte-Machelen 
  0479/535372               Calldid@hotmail.com 

Notulen Algemene ledenvergadering d.d.  03 maart. 2018 

Ref. DC/2018/AV/maart.03 
Aanwezigheden   
 Bestuur ;  

Vandenbroucke Jean Paul  , Bradt Peter , Poelman Steven  , Barbier Xavier , De Bruycker 
Ronny en Callens Didier . 

 
 Werkende leden ;  

De Smedt Phillippe ( Boer Janssens ), Coen Tony en De Smet Michel ( Christ. & Dirk ) , Van 
De Walle Marnix en Aumann Gilbert ( Fonteyn ) , Dauwens Luc en Werrebroeck Eddy ( 
Kastelein ) , De Blieck Nicolas ( Patrijzen ) , Bracke Erwin en Vriendt Herman ( De Retro ) , 
Mecon Steven ( De Statie ) , Willems Kenneth ( De Wan ) , Debaene Francky en Van Parijs 
Jelle ( Den Tell ) , Orkun Ozdemir ( DSW ) , Verdonck Bart ( E-Team ) , Verhaegen Willy ( 
Excellentie ) , De Witte Etienne ( Floorever ) , Allard Gianni enVan De Steene Luc ( Harmonie 
Fina )  , De Witte Joan ( Leiedonck ) , Van Houtte André en Colpaert Christian ( Leiezonen ). 
Pieters Johan (Les Deux Clefs),Van De Sompel Daniel (Megagolf) , Verscheuren Marcel 
(Paradijs) , Backx Phillippe  en De Donder Hugo ( Parking) ,Goethals Antoine ( 
Poldervrienden ) , Meulenijzer Werner en Mertens Dirk ( Primus ) , Bauters Rudy en Librecht 
Daniel ( Routier ) , De Coensel Peter ( Sniper ) , Recollecte Patrick en Van Der Zalm Luc ( 
Sportvrienden ) , , Verkinderen Bruno en Heyerick Paul ( Sportwereld ) , Jacobs André en De 
Smet Nick ( Bijlken ) , Van Den Boscche Roger ( Molenhof) , Vermeulen Hugo ( 
Morgenzonneke ) , Kristof Roosemont ( Tap Team ) , De Bel Moinque en De Bock Petrus ( 
The Bridge ) , Lowie Martine en Depraetere Luc ( Tonnevrienden ) , Sierens Jackie ( Willem 
Tell ) ,   
  

 Nieuwe werkende leden : 
  Erik Hugal ( Floorever ) 
 
 Volmachten ; v.a. = volmacht aan … 

Rousseaux Chris v.a. Verhaegen Willy ; Adams Hugo v.a. Sierens Jackie ;  
De Beir Franky v.a. Depraetere Luc ; Abeloos Carlo v.a. Willems Kenneth ; 
Lammens Eric v.a. De Smedt Phillippe.; De Boever Daniel v.a.Van De Sompele Daniel: 
Van Laere Kurt v.a..De Bock Petrus 0 
 

 Afwezig ; 
Oud Gemeentehuis 
Casino ( verontschuldigd ) 
De Weegbrug ( verontschuldigd ) 
  
 
 

Verwelkoming;  
In zijn , gekende , stijl heet de voorzitter alle werkende leden welkom . Hij vraagt een minuut stilte 
voor alle leden , ( en familie ) die ons in 2017 hebben verlaten.  
Hij noemt zich een trotse voorzitter van het beste verbond van Belgie.. Roept ook op om sportiviteit 
hoog in de vaandel te houden door clubs/ploegen en spelers . 

 
 



 

 

 

Golfbiljartverbond  vzw  GEOZ 
 
Maatschappelijke zetel: Tuinwijk 12 
          9870 Zulte 
 
Bankrekeningnummer: KBC – 445-5526281-61 
 
Secretariaat: Didier Callens 
  Tuinwijk 12 , 9870 Zulte-Machelen 
  0479/535372               Calldid@hotmail.com 

Financieel : Financieel verslag – Begroting 2018 – Verslag VSDC.  
Toelichting door verantwoordelijke Steven. 
De jaarrekening 2017 wordt voorgelegd , besproken en goedgekeurd door de vergadering. 
De begroting 2018 wordt voorgesteld en goedgekeurd door de vergadering. De RvB hoop hiermee 
een break-even te draaien . 
Verslag VSDC wordt voorgelezen . 

 
Verslag Algemene vergadering BGB van 24 feb 2018 

Het verslag van de AV van de BGB wordt geintegreerd in het verslag van het overlegmoment  
 
Overlegmoment met BGB 
 

Empowerment doel (BGB)     
Bedoeling van de BGB is om de banden tussen de verbonden en de BGB aan te halen  en 
een constructieve samenwerking te bekomen ( wat niet echt gelukt is )  
   

Elektronisch wedstrijdblad (Nick/BGB).   
Vanaf volgend seizoen worden alle uitslagen digitaal ingevoerd via de GEOZ website. 
Dit voor alle verbonden . Onze webmaster doet hiervoor het nodige . 
Er zullen dus ook geen wedstrijdbladen meer moeten ingevuld worden . 

 
Digitalisering ledenbeheer (BGB) 

Vanaf seizoen 2019-20 zullen er ook geen groene kaarten meer ingevuld moeten 
worden.  
Met de EID kaart ( paspoort ) zal alles ingelezen worden . 
Ook alle officiêle overgangen zullen via deze weg gebeuren ! 

 
De nieuwe privacywet; welke gegevens blijven openbaar? (GBZA/BGB)   

Door de nieuwe privacywet zullen er geen persoonlijke gegevens openbaar mogen gezet 
worden  op de site. 
Iedere persoon zal dus zijn toestemming moeten geven om die te publiceren ! Wat wel 
problemen kan geven bij de onderlinge correspondentie onder de clubs . 
 
André Van Houtte ( BC De Leiezonen ) stelt voor om iedere correspondent alle 
clubgegevens te bezorgen , zodat deze onderling kunnen afspreken ( vb. kalender ) 

 
Dubbelspelen: iedereen op 1 lijn? (BGB)   

Er wordt ( door de BGB ) gevraagd het dubbelspelen te respecteren . 
Geen enkel verbond kan dit verbieden . 

 
Dubbelspelen kampioenschappen (GEOZ)   

Op het overlegmoment was de stemming nog 10-10 , doch later werd gesteld dat ieder 
verbond voor zichzelf mag uitmaken of men aan verschillende 
 verbondskampioenschappen kan deelnemen . 
GEOZ vzw laat dit toe ! 
 
Voorstel werkende leden ; Men moet aan X-aantal competitiewedstrijden deelgenomen 
hebben om te kunnen deelnemen aan de A-reeks van de kampioenschappen . 
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Reglementen 
 Dikte van de lijnen standaardisering. –  

       De dikte van de lijnen, die niet eerder bepaald was, wordt vastgelegd op 0,7mm 
 ( dit is de dikte van de witte stift van de firma Thissen ) 

 
 Letterwaarden. –  

Vanaf volgend seizoen wordt dit gewijzigd. 
Men zal 2 seizoenen  na elkaar moet zakken vooraleer er effectief een lagere  
letterwaarde toegekend wordt. 
In de lagere klassen ( 3de , 4de , 5de ) zal men niet naar een A of B kaart kunnen 
stijgen. . 
 

 Meerdere fouten in 1 stoot.   
Bij meerdere fouten in 1 stoot wordt alleen de 1e fout bestraft 

     
 Bal van de tegenstrever van richting doen veranderen.  

Het huidige reglement zegt dat “alle door de fout verplaatste ballen” worden 
teruggeplaatst. Dat wordt “alle verplaatste ballen”. 

 
Update wedstrijdleiders (regelmatige opfrissing) (GEOZ)  

Er zullen in de toekomst opfrissingen voor de wedstrijdleiders georganiseerd worden. 
Deze opfrissingen zullen gegeven worden door Verbeirens Marnick en kunnen door de 
verbonden aangevraagd worden via het nationaal secretariaat. 

 
Formaat en druk reglementenboekjes (GEOZ).  

Vanaf volgend seizoen zullen geen reglementenboeken ( boekjes ) meer verdeeld 
worden . Het reglement staat op de site van BGB ( en GEOZ ) en kan daar gedownload 
worden . 

 
Selectie Interland (GEOZ/KGVL)  

In het vervolg zal er een selectie gemaakt worden uit de verbonden .Zo zal ieder verbond 
vertegenwoordigd zijn op de interlands 

 
Inrichtingen tijdens TDK en BK. (BGB)  

Waar dit vroeger verboden was , is het nu toegestaan om tornooien ( inrichtingen ) te 
doen tijden TDK en andere officiêle organisaties. 
GEOZ vraagt wel dit niet uit te buiten. 

 
Besluitvorming vergadering.  

BGB ( en ook GEOZ ) betreurd de krakkemikkige samenwerking tussen de verbonden . 
 
 
 

ROOK- , DRANK- en PLASPAUZE . 
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Officieel wedstrijdleider    

Momenteel zijn er 4 kandidaten om officieel wedstrijdleider te worden . 
Tijdens de verbondskampioenschappen zal er een examenmoment gehouden worden ( zondag 25 
maart )  
Marnix Verbeirens ( BGB ) zal deze afnemen. 
Als er nog kandidaten zijn , zijn deze van harte welkom. 

 
 
Verbondskampioenschappen   

Peter geeft een update van de kampioenschappen 2018.  
Deze gaan door te Sint Maria Aalter , Kantschoolstraat . 
Openbare trekking is op 12 maart om 19uur bij Christiane en Dirk , Lotenhulle. 
Budget voor deze kampioenschappen bedraagt +/- €7000 . ( is gratis voor GEOZ-leden ) 
De RvB betreurt ook de geringe (sponsor) belangstelling van de lokalen . Enkel The Q , Tonneke en 
de Patrijs waren wel bereid om GEOZ te steunen , Waarvoor dank ! 
Er zal gespeeld worden op 8 steelblocks ( Thissen ) 
We kunnen ook, de lichtinstallatie van BC De Wan gebruiken ! Waarvoor dank ! 

 
Er wordt ook nu reeds gewerkt naar de editie van 2019 toe ! 
Deze zou NA de competitie moeten gebeuren . Probleem is wel dat de zalen pas 6 maand op 
voorhand kunnen vastgelegd worden en dan de beschikbare biljarts er niet meer zijn . 
 

Nieuwe bekerformule ;  ( 2018-2019 ) 
Competitie – en bekerverantwoordelijke Xavier legt uit hoe de vernieuwde bekerformule in zijn 
werk zal gaan ! 
De meeste clubs vinden de vernieuwing oké ! 
NA de competitie zal er in enkele lokalen een demo gespeeld worden van dit nieuw systeen . 
ALLES verschijnt op de GEOZ website . 

 
Happening 2018  
 Deze gaat door op zaterdag 9 juni – 18 uur , in de Brielpoort – Deinze. 
 Gaat door in het teken van 35jaar GEOZ binnen BGB.  

Er wordt een optreden van “ Swoop” voorzien. 
Traiteur is dezelfde als vorig jaar en opnieuw BBQ met 4 soorten vlees – of (koude )  visschotel. 
Prijs €15 voor leden+partner en €18 voor niet-leden. 
Organisatie is opnieuw in handen van Leiezonen-Tonnevrienden. 
Inschrijven ( per ploeg ) zal digitaal gebeuren ( via onze website ) en zal pas goedgekeurd worden 
bij betaling. 
We vragen ook een beetje respect van de aanwezigen ! Zo waren er vorig jaar ; sigarettepeuken in 
de zaal , stukgeslagen glazen en flessen , afgerukte rookmelders . De daaraan verbonden boete’s 
zullen doorgerekend worden aan de schuldigen !!! 
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Verplaatsen van wedstrijden    
Om de wildgroei van verplaatste wedstrijden in te perken zal er vanaf volgend seizoen €20 betaald 
worden door de aanvrager. 
Geval van heirkracht is er als men tijdens het seizoen ( moet ) veranderen van lokaal. 

 
Klacht Willem Tell  

Deze werd door de RvB ontvankelijk ( klacht was reglementair ingediend ) , doch ongegrond ( De 
RvB meent dat men de reglementen gevolgd heeft en men geen forfait kan geven op plaats 1 & 2 ) . 

 
Varia :  

 Onduidelijkheid in “Intern huishoudelijk reglement” . Teveel verwijzingen naar andere 
plaatsen , zodat de betreffende reglementering moeilijk kan opgezocht worden !           
De RvB zal het “Intern huishoudelijk reglement” bijwerken . 

 Het (aangepaste ) brugje , met 4-punts lasermeter ( Rony Cornelis ) is goedgekeurd door 
BGB. 

 Vraag van Patrick Recolecte ; Op de GEOZ kampioenschappen moeten de Oude Glorien de 
woensdag om 10 uur spelen . Velen ( 55+ ) moeten nog werken. GEOZ beloofd om daar , in 
de toekomst, rekening met te houden . 

 Vraag om een vrij weekend in te lassen om afgelastingen op te vangen .; De kalender zit nu 
al vol . Voor de speeldag van 3 maart wordt voorgesteld om op vrijdag 23 maart te spelen 
 ( voor de ploegen die geen bekerfinale spelen ). 

 Er komen veel klachten binnen van “slechte, aflopende” biljarts en zegt verantwoordelijke 
Jean Paul dat de nieuwe lokalen gekeurd zijn , maar we kunnen niet voorzien dat deze 
biljarts iedere week verzet worden ! 

 Clubovereenkomsten moeten binnen zijn bij Steven ( ledenbeheer ) ten laatste 7 april. 
 

 
Sluiten van de vergadering  
               
  
 
Voor de  Rvb vzw GEOZ 
 

            


