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Aanwezigen :
Jean Paul Van Den Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Xavier Barbier , Ronny De Bruycker en
Didier Callens.



Trekking BEKER 4de klasse .
 Xavier en Steven deden de trekking voor de beker in 4de , met als resultaat :
De Tonnevrienden E – ’T Zand/De Weegbrug. Op vrijdag 14 maart om 20 uur .
Bijlken C – Molenhof.



Aanstelling Peter , verkozen voor een mandaat van 4 jaar op de laatste AV.
 Proficiat aan Peter : 96,2 % JA stemmen .
 De volgende taken zullen hem ( opnieuw ) worden toebedeeld :
Ondervoorzitter , organisatie Verbondskampioenschappen , organisatie ( GEOZ ) Happening



Evaluatie Algemene Vergadering ;
 Punten uit de AV: De , door de leden aangebrachte punten worden besproken.
 Vragen aan de clubs om hun spelers/leden te informeren over de Algemene vergadering ,
nog teveel horen we dat de spelers niet weten wat er beslist /gezegd is .
 Een groot gedeelte van de aanwezigen was al weg voor het einde van de vergadering
De RvB vindt dit respectloos tegenover het bestuur en de algemene vergadering en zal er in
de toekomst op toe zien dat de papieren pas op het einde van de vergadering worden
uitgedeeld.



Verslag BGB vergadering van 23-02-2019 ( nog geen verslag ontvangen ) Xavier en JP
 Op het moment van de RvB had de secretaris nog geen verslag ontvangen van BGB.
 Volgens Xavier ( en Jean Paul ) had de vergadering weinig om het lijf.
 Er was een vertrouwensstemming voor Nick De Grootte en ook de boekhouding werd
besproken. Onze webmaster stelt zich wel vragen omtrent de zéér hoge kost ( 7000€ ) voor
de aanpassing van de website / electronisch wedstrijdblad !



Confederale competitie BGB ( regionaal )
 Voorstel van BGB om hun BNV competitie regionaal te maken. GEOZ staat hier negatief
tegenover daar dit negatief kan/zal zijn voor de zaterdagmatchen in onze competitie !



Verbondskampioenschappen 2019 .
 Momenteel reeds een 360 inschrijvingen .
 We gaan zelf een perculator aankopen ; Steven ( online ) . Deze worden , samen met de
tassen deze week geleverd .
 Sleutels worden dinsdag 2 april opgehaald door JP.
 Peter neemt contact op om de biljarts op woensdag te leveren.
 Ophalen verlichting ( woensdag – met dank aan Christophe Demoor – Tonneke-Machelen )
 Ronny stelt werkschema op.
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Happening 2019 ( en 2020 )
 Affiche aanpassen ; inschrijven via mail per club naar Happening@new-geoz.be
 Sabam stuurt ons nog een rekening van vorig jaar ( Swoop ) . 239€.
 BGB bestuur zal opnieuw uitgenodigd worden .
 GEOZ dankt André Van Houtte voor 15 jaar organisatie.
 Regels voor organisatie in de toekomst , staan nu op de site .



Toestand voor volgend seizoen
 Bijlken B ; Kunnen die in Sinaai blijven spelen ? Volgens Patrick Bauwens wel !
Na de vergadering werd een mail ontvangen van KBWW waarin zij akkoord gaan met de
locatie.
 Welke ploegen zouden stoppen/ fusie / --- e.d. ?
Volgens “geruchten” zouden er verschillende ploegen stoppen / fusioneren/ splitsen / ….
De mogelijke gevolgen worden besproken.



Postvak IN/OUT
 BGB confederale competitie
 Mail Steve Wilms – BGB ( Nick De Grootte )
 Mail Johan Flach ( vraag om aan te sluiten )
Los van het feit of we het zouden overwegen , MOGEN wij clubs uit W-Vlaanderen
( grondgebied WGF ) aansluiten ?
Na overleg wordt beslist niet in te gaan op de vraag van Jochan Flach. Daar de locatie ver
buiten de GEOZ grens ligt en er hierover een afspraak is met WGF
Tweede vraag ; starten in hogere reeks druist in tegen ons intern reglement
Er zal dan ook negatief geantwoord worden naar de heer Flach. ( Steven )



Varia :










BGB reglement staat vanaf nu ook op onze site
Ubo register duiding VZW.
Bestuursleden van VZW moet doorgegeven worden , komt in orde !
Inlichtingsformulier 2019-2020 :
3 werkende leden + mailadres
Verantwoordelijke ( per club ) voor de kalender .
Dit zal dit jaar wss nog met een formulier dienen te gebeuren .
Wedstrijden vervroegen naar 18 – 19 uur ! ( Kunnen we dit officieel maken . en
clubs/ploegen die toch op het oude uur willen starten de vrijheid geven om dit te doen )
Neen , maar het is NOG ALTIJD ZO DAT ALLE MATCHEN , IN ONDERLING OVERLEG ,
KUNNEN VERVROEGD WORDEN !!!
Door de beperkte kalender in Vierde ( totaal 16 wedstrijden ) is het voor sommige spelers
moeilijk om hun NA kaart kwijt te geraken !
Dit is voor de betrokkenen spijtig ,maar wij moeten de Nationale richtlijnen volgen !
Wedstrijd Den Tell C – Tap Team C in 2de afdeling ; Om 21u30 6-0 .
De betrokken club zal de boete krijgen !
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Vraag Jos Van Damme representatievergoeding BvB 2018 .
Deze vergoeding moet aangevraagd worden nadat de match gespeeld is. Er zal
alsnog een voorstel verstuurd worden naar Jos als commerciële tegemoetkoming.



Routier B – De Ruen Meulen : Wedstrijden met afwezige spelers
Dit werd besproken en de vraag gesteld ; “ Kan men opgestelde spelers verbieden
te spelen ? “
In die zin zullen we , naar volgend seizoen toe , het Intern Huishoudelijk Reglement
bijwerken in de rubriek ; Rechten en Plichten van de spelers !
Top 3 Man v/h seizoen .
De spelers zullen gehuldigd worden op de Happening ( ALS ZE AANWEZIG ZIJN ) .
Stijgen en dalen 2019 – 2020.
De GEOZ reglementen hieromtrent zullen nageleefd worden ! ( zie Intern
Reglement )
Met dien verstande dat ploegen die méér dan 1 reeks moeten stijgen doordat er
een hogere ploeg wegvalt . Bij deze zal geval per geval bekeken worden door de
RvB ! ( zie vergadering van 4/02/2019 )




Volgende vergadering : 01 / 04 / 2019
Callens Didier .
Secretaris GEOZ vzw

