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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  04-12-08. 
 

Ref. FC/2008/12 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Gent in de zaal van BC De 
Noendries! 
De vergadering startte om 19h00 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Decker Jo – 

Delange Dany – Cours Didier 
 
  

 

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Als gevolg van de voorbije problemen werd de laatste samenkomst (vergadering) 
van de RvB vzw GEOZ dd. 23/10/2208 als informatief beschouwd! Zodoende werd 
deze vergadering niet genotuleerd! 

 
 

2. Verwelkoming nieuwe leden RvB vzw GEOZ: 
 

Zowel de “nieuw” verkozen leden RvB vzw GEOZ (dhr. Dany Delange & dhr. Didier 
Cours) als de herverkozen leden RvB vzw GEOZ (mevr. Linda Debruycker & dhr. 
Freddy De Mol) werden verwelkomd op deze vergadering RvB. 
Uiteraard hoopt men op een goede en constructieve samenwerking.  
 

3. Evaluatie algemene vergadering vzw GEOZ: 
 

Deze laatste algemene statutaire vergadering vzw GEOZ had plaats te Kalken (BC 
Harmonie) op dd. 22-11-2008. 
Verslag wordt opgemaakt door de secretaris vzw GEOZ waarna het na 
goedkeuring van dhr. L Wils (voorzitter vzw BGB welke vergadering leidde) zal 
gepubliceerd worden. (zie Ref.FC-2008-nov-algverg) 
Er werd door de RvB vzw GEOZ beslist dat vanaf heden het verplicht is dat iedere 
club met min. 1 werkend lid aanwezig moet zijn op de algemene vergadering vzw 
GEOZ. Een tweede werkend lid is evt vrijblijvend. Niet aanwezigheid wordt beboet 
met € 15! 

 

 



  
 

4. Financieel: 
 

De penningmeester gaf overzicht van de financiële toestand vzw GEOZ. 
 
Te innen: lidgeld van recent nieuw aangesloten spelers 
  boete mbt forfait competitiewedstrijd Zwaantje B – Harmonie A (€125) 
           boete mbt forfait bekercompetitie (Christiane&Dirk – Les 2 Clefs) (€50) 
 
Te betalen: ereloon advocaat vzw GEOZ 
  onkostenstaat bestuursleden 
  aandeel boete (40%) aan Zwaantje (€50) 
  aandeel boete (40%) aan Harmonie (€20) 
 
 

5. Statuten vzw GEOZ: 
 

N.a.v. bestuursleden “in” en “uit” dienen de statuten vzw GEOZ aangepast te 
worden. 
Ook dient er een overzicht van de werkende leden vzw GEOZ neergelegd te 
worden bij de griffie. 
Inhoudelijk wijzigingen aan de statuten vzw GEOZ zullen voorgelegd worden aan 
de werkende leden op de eerstvolgende statutaire vergadering vzw GEOZ. 
 

6. Mandaten vzw GEOZ: 
 

Voorzitter:   dhr De Mol Freddy 
Secretaris:   dhr Cooreman Freddy 
Penningmeester:  dhr De Decker Jo 
Ledenbeheer:  dhr Cours Didier (vanaf 2009) 
Klachtencommissie: dhr Delange Dany 

 
7. Forfaits bekercompetitie vzw GEOZ: 
 

In de aangang zijnde bekercompetitie hebben 2 clubs forfait gegeven wat resulteert 
in een boete van €50. Betalingsaanvraag wordt opgemaakt! 
(Christiane&Dirk en Les Deux Clefs)  

 
8. Forfait competitiewedstrijd Zwaantje B – Harmonie A: 

 
Voor de competitiewedstrijd Zwaantje B – Harmonie A van 23-11-2008 (reeds 
verplaatste wedstrijd) heeft BC Harmonie A forfait gegeven. Hiervoor worden zij 
beboet met €125 waarvan 40% (€50) wordt doorgestort naar BC ’t Zwaantje B. 
Betalingsaanvraag wordt opgemaakt.  
 

9. Kampioenschappen GEOZ & O VL: 
 

Voorzien periode: vanaf 10-04-09 tem 26-04-09 
Er dient asap een lokatie vastgelegd te worden 
Huur biljarts ook asap vastleggen 
 



 
10. Best of sixteen: 

 
Dit evenement zal in 2009 ingericht worden door vzw GEOZ zelf en dit tijdens de 
kampioenschappen van april 2009 
 

11. Varia: 
 

a.  Happening 2009: gaat door te Olsenen in ’t Fiertelhof op zat. 13-06-09 
 (inrichtende club wordt uitgenodigd op ev bestuursvergadering) 
 
b. Tijdschrift: RvB vzw GEOZ wenst huidige formule mbt biljarttijdschrift vzw 

GEOZ te behouden. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden met 
de uitgevers. Deze worden uitgenodigd op de ev bestuursvergadering. 

 
c. Letterwaardeberekening: nieuwe letterwaardeberekening werd ingevoerd 

door vzw BGB. Na tal van reakties van spelers zal vzw GEOZ een 
tegenvoorstel indien bij BGB. 
 

 d.  Berekening nieuwe letterwaarden op de website (www.geoz.be) checken op 
correctheid!  

 
e. in de TOEKOMST beker wordt er naar 4 halve finalisten of 8 kwart finalisten 

gespeeld afhankelijk van overkomers van de GEOZ beker. 
 

f. reservespeler: voor vzw GEOZ geldt dat een reservespeler enkel kan 
opgesteld worden als effectieve speler zo de vervangende speler NIET 
aanwezig is geweest op deze wedstrijd. 
(werd reeds goegekeurd door de algemene vergadering – huishoudelijk 
reglement aangepast!) 

 
 g. bekertrekking 3

de
 ronde openbaar getrokken om 20h30 

 
De vergadering eindigde om 22h 30!  
 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


