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                                     Dinsdag 05 november ’13 
 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 04/11/2013 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Sierens Jackie, 
Maerschalck Chris, Jean-Paul Van den Broucke,  Lefebure Erik. 
                          
 
Voor de vergadering werd de trekking gedaan van de 4e bekerronde. Van geen enkele club 
was een vertegenwoordiger. 

 
 
1. Verslag vorige vergadering. 

- Geen opmerkingen. 
- De nieuwe statuten zijn gepubliceerd, maar moeten nog op de oude Geoz-

site geplaatst worden (Freddy) 
 
 
2. Financeel overzicht. 

Het eerste voorschot voor de inrichting van de kampioenschappen is ontvangen 
en de 2e voorschotfaktuur werd overgemaakt aan de uitbater van Q-Club. 
In januari zal contact opgenomen worden met VSDC voor nazicht van de 
boekhouding (Freddy) 
Verder geen opmerkingen. 

  
3. Kampioenschappen Geoz en Oost-Vlaanderen 2014. 

- Freddy doet het nodige voor de vlaggen. 
- Het voorstel voor de programma indeling is opgemaakt en zal door Jackie, 

Chris en Freddy verder besproken worden (donderdag 14/11/13) . 
- Freddy stelt voor om eventueel “best of 16” op een ander moment te laten 

doorgaan. (zal besproken worden tijdens het opmaken van het 
programma) 

 
4. Onkostennota’s. 

     Op voorstel van Franky zullen de onkostennota’s van de bestuursleden 
ook doorgestuurd worden naar het secretariaat. 

 
5.   Verloop competitie. 

Geen speciale problemen. 
Erik zal de clubs aanschrijven voor 3 punten: 
 

- wedstrijdblad in ERE:  er werd overeengekomen om dit jaar bij wijze van 
proef een OPEN wedstrijdblad te gebruiken en na het seizoen een 
evaluatie hieromtrent te maken. Dit gebeurt echter niet bij alle wedstrijden. 
Wij zullen geen sancties opleggen indien BEIDE ploegen hiermee akkoord 
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zijn maar vragen wel dit op het wedstrijdblad te vermelden teneinde ons in 
staat te stellen een correcte evaluatie op te maken op het einde van het 
seizoen. Let wel, als één van de ploegen met open wedstrijdblad wil 
spelen heeft deze ploeg voorrang en wordt er met open wedstrijdblad 
gespeeld. 

 
- Wedstrijden die niet gespeeld werden moeten steeds als FF aangeduid 

worden op het wedstrijdblad (kan van invloed zijn op de letterwaarde). Bij 
vrijwillig foutief invullen zal de voorziene sanctie voor “vervalsen van 
wedstrijdblad” toegepast worden (zie innerlijk huishoudelijk reglement 
blz.20 punt 1) 

 
- Bij de lokaalhouder aandringen om de biljarts in goede staat te houden en 

zeker de lijnen regelmatig duidelijk te hertekenen. De RvB krijgt teveel 
klachten binnen mbt het onzichtbaar zijn van de lijnen. 

 
              Er was een vraag om een wedstrijd in ERE naar latere datum te verschuiven. Dit  
              kan niet toegestaan worden.         
 
 

6. Kampioenschap van België 2017: 
 
- Dit zal worden ingericht in Blankenberge buiten de verantwoordelijkheid 

van Geoz en de nodige overeenkomsten werden hiervoor bereikt. 
 

7. E-mails. 
 

Door Jackie wordt gevraagd om alle correspondentie met de clubs ook door te 
sturen naar het Geoz-bestuur. 
 

8. Reglementencommissie: 
Maandag 14 oktober is er bij BGB een voorstelling lasermeters (vrij prijzig). 
Tijdens een gedachtenwisseling omtrent de verschillende meetinstrumenten ging 
een grote meerderheid het er over eens dat het Duquéblokje het enige toestel is 
dat juist meet, maar er werd hieromtrent geen beslissing genomen. Het zou 
wenselijk zijn dat de reglementencommissie een beslissing neemt om één 
meetinstrument te laten gebruiken. Jackie en Chris zullen in de toekomst deel 
uitmaken van de reglementencommissie en zullen dit op de agenda plaatsen. 

 
9. Allerlei. 
 

- Jean-Paul merkt op dat veel biljarts in slechte staat verkeren en dat de 
lijnen niet steeds duidelijk zijn. (clubs zullen daarvoor aangeschreven 
worden) Jean-Paul zal in de toekomst de functie van “Verantwoordelijke 
voor de lokalen” op zich nemen. 

- Freddy stelt voor om als Geoz een biljart (Verhoeven) aan te kopen en die 
te plaatsen “op insteek ”. Hij zal hieromtrent informeren naar prijs en 
lokatie. 

  
 

  
 

Einde vergadering: 21u 30   -   Volgende vergadering: 02/12/2013 om 19u30  
   



Secr - Lefebure Erik     Voorz - Sierens Jackie

                                       


