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



Trekking van de GEOZ Verbondskampioenschappen.
Via een computerprogramma werden alle reeksen / categoriën geplaatst voor de
Verbondskampioenschappen 2019.
Er zijn 528 inschrijvingen.



Verslag vorige vergadering .
Was nog maar door 2 bestuursleden goedgekeurd , ondertussen door 5 !
Is nog niet gepubliceerd op de site !
Laatste voorbereiding Verbondskampioenschappen



Laatste voorbereiding Verbondskampioenschappen
Christophe Demoor wordt gevraagd om woensdagavond de staanders ( verlichting ) te
gaan halen .
De volledige planning wordt opgemaakt ;
Opbouw ; woensdagavond
Biljarts ; donderdagvoormiddag
De planning voor de organisatie en catering wordt besproken .



Verslag vergadering Nationale wedstrijdleiders.
Update reglementen
Voor GEOZ waren Jean Paul en Xavier aanwezig, Xavier geeft verslag.
Men is Nationaal wedstrijdleider voor 3 jaar. Als men aanwezig was op de meetings .
Reglementen ; een 11-tal zaken worden voorgelegd op het overlegmoment met de
verbonden ! ( Xavier stuurt verslag door naar leden RvB .)



Bespreken situatie naar volgend seizoen : stoppen , fusie , nieuw , …
Reeksen voor volgend seizoen ? ( 4deA & 4deB of 5de ) .
Wat zijn de vooruitzichten naar het aantal ploegen ?
De situatie wordt opgevolgd en mogelijke scenario’s besproken !
1 en 2 gaan altijd over , 3 en 4 moeten overgaan – indien nodig - .
5de kan gevraagd worden , of 1 daler minder in de hogere reeks !
Er zijn reeds enkele verschuivingen ( fusies ) gekend , maar we moeten afwachten tot na 7
april ( binnenbrengen Clubovereenkomsten )
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Postvak IN :
Stopzetting DSW.
Verslag vergadering RvB van BGB.



Postvak UIT :
Uitnodiging Happening BGB.
Aansluitingsformulieren naar de clubs voor seizoen 2019-2020 .



Varia :

Happening ; De prijzen voor Niet-Geoz leden worden vastgelegd op 18€ en kinderen-8 jaar
zijn gratis !

Volgende vergadering : 13 mei 2019
Callens Didier .
Secretaris GEOZ vzw

