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Verslag  VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 05/02/2018 

Ref. DC2018-02vzwGEOZ       

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

 Goedkeuring verslag november : 
Het verslag werd door iedereen goedgekeurd. 
 

 Klacht Willem Tell 
Klacht van BC Willem Tell tegen BC E-team i.v.m. de wedstrijd E-Team- Willem Tell van 
zaterdag 06-01-2018 . 

Hierbij verlaat Steven Poelman de vergadering ( betrokken partij als lid van E-team ) 

De klacht wordt voorgelezen door de secretaris , hierop wordt er gedebatteerd over 
ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht. 

De klacht wordt ontvankelijk , doch ongegrond verklaart . 

Het antwoord van de RvB wordt aan de betrokken partijen meegedeeld . 

 Financieel : 
De onkosten van de Rvb worden vanaf nu forfaitair uitbetaald ! 
Ieder lid van de RvB tekent document . 
Nieuwe bankkaart voor de secretaris . 

Verslag overlegmoment BGB 

JP , Steven en Xavier geven verslag over het overlegmoment met BGB. 
Het volledige verslag vinden jullie in het bijgevoegde verslag ( overlegmoment met 
verbonden )  
 

1. Voorbereiding en agenda van de Algemene Vergadering. 
Deze gaat door op zaterdag 03 maart om 14uur in zaal bij Christiane en Dirk 
Lotenhulle. 
Er wordt gevraagd om de zaal anders in te delen , zodat bestuur in het midden zit 
en de werkende leden errond ! ( Zo kan iedereen beter volgen )  
De agenda wordt opgemaakt en eerstdaags naar de werkende leden gestuurd. 
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2. Verbondskampioenschappen 2018 
 Verlichting : 

De verlichtingssteunen van het Provinciaal Kampioenschap zullen gevraagd  
worden door Peter. 

 Catering : 
Verantwoordelijke Ronny heeft een lijst opgesteld met “to do’s” Deze 
wordt overlopen en bijgewerkt. 

 De omheining van BC  C&D zal gevraagd worden : deze komen ze plaatsen 
en weghalen . 

 De inschrijvingen lopen binnen . Lottrekking is op maandag 12 maart om 19 
uur . Openbaar en in lokaal Christiane en Dirk , Lotenhulle.   

 
 Happening 2018 

Inschrijven digitaal en betalen bij inschrijving ( 15 € / lid en 18 € /niet-leden )  
Gratis consumptie per ingeschrevene . 
Helpers kiezen tussen vlees- of visschotel. 
Didier neemt contact op met stad Deinze voor de zaal . 
SWOOP / catering – kleedkamers ?  
 

 Verplaatsen van wedstrijden :  
Om de huidige wildgroei van verplaatste wedstrijden tegen te gaan zal de 
aanvrager 20 € betalen en zal er  , volgend seizoen , strenger op toegekeken 
worden dat alles reglementair verloopt. 

 Officieel wedstrijdleider : 
Momenteel zijn er reeds 3 aanvragen om officieel wedstrijdleider te worden . Deze 
worden verder geholpen door Xavier. 

 Postvak in/out :  
IN : 
Klacht Willem Tell 
Bankuittreksels KBC 
Bankkaart KBC 
OUT : 
Antwoord Willem Tell 
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 Varia :  
 Voor het spelen van een lagere speler bij een hogere ploeg : dit mag 3 X 

per seizoen en moet men wel degelijk gespeeld hebben ( reserve telt dus 
niet mee ) 

 Er komen klachten van de biljart van LDC A  ; JP heeft de biljart gezet en 
zegt dat alles oke is ( volgen ! ) 

 Ook bij BC Kastelein zijn er klachten over het aflopen van de biljart ( ook 
door de eigen spelers ) ( volgen ! )  

 Kosten keuring biljart LDC A : 1X voor GEOZ , 1X voor LDC A  
 

 Volgende vergadering :  

                                 Maandag 12 maart2018 om 19u30 , na de trekking van de kampioenschappen. 

 

De secretaris : Callens Didier 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Overlegmoment met de verbonden 03 februari 2018. 

 

1. Openingswoord van de voorzitter. 

Valentin Noten heet de verbondsbestuursleden welkom en legt summier het doel uit van 

de vergadering. 

 

2. Empowerment. 

Andy Franchet legt het doel van het empowerment statement van de BGB uit. Het is de 

bedoeling van de BGB om, samen met de verbonden, een kader te schetsen waarbinnen de 

spelers de mogelijkheid krijgen om hun hobby te blijven beoefenen en dit in onderling 

overleg en met erkenning van elkaars bevoegdheden. 

 

3. Elektronisch wedstrijdblad. 

Het elektronisch wedstrijdblad, sedert begin dit seizoen in gebruik bij BNV, wordt aan de 

verbonden voorgesteld. De BGB biedt het elektronisch wedstrijdblad vanaf volgend 

seizoen gratis aan de verbonden aan. De verbonden die mee wensen in te stappen worden 

verzocht hun beslissing tegen de algemene vergadering van 24/02 kenbaar te maken. De 

BGB zal geen papieren wedstrijdbladen meer laten drukken. 

 

4. Digitalisering ledenbeheer. 

De BGB gaat werk maken van de digitalisering van zijn ledenbeheer. Het is de bedoeling 

om tegen aanvang seizoen 2019-2020 de elektronisch identiteitskaart van alle leden in te 

lezen. Op die manier zullen alle fouten uit het ledenbestand gebannen worden en zullen in 

de toekomst nieuwe aansluitingen veel vlugger kunnen verlopen. 

 

5. De nieuwe privacywet. 

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in voege. De BGB is daarop 

voorbereid en zal al het nodige doen om aan de nieuwe verordening te voldoen. Ook voor 

de verbonden is de nieuwe privacywet van toepassing. 

 

6. Dubbelspelen in competitie. 

De BGB stelt dat het dubbelspelen, zoals eerder beslist, algemeen toegelaten is en vraagt 

dat alle verbonden deze beslissing respecteren. 

 

7. Dubbelspelen van kampioenschappen. 

Er wordt door de verbonden geen overeenstemming bereikt wat betreft het dubbelspelen 

van kampioenschappen. De vergadering beslist om de verbonden daarin vrij te laten, maar 

vraagt hen wel hun spelers duidelijk te informeren. 

 

8. Reglementen 

Dikte van de lijnen: de dikte van de lijnen, die niet eerder bepaald was, wordt vastgelegd 

op 0,7mm. 

Letterwaarden: het nieuwe voorstel, dat de percentages voor verhogen en zakken van 

letterwaarden bepaald, werd goedgekeurd. Tijdens de BGB-vergadering van oktober 2017 

werd eerder reeds beslist dat een letterwaarde zakken in de toekomst pas zal kunnen 

wanneer men 2 opeenvolgende jaren een percentage behaald heeft om te zakken. 

Meerdere fouten in 1 stoot: bij meerdere fouten in 1 stoot wordt alleen de 1e fout bestraft. 
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Bal van de tegenstrever van richting doen veranderen: het huidige reglement zegt dat “alle 

door de foute verplaatste ballen” worden teruggeplaatst. Dat wordt “alle verplaatste 

ballen”. 

 

9. Wedstrijdleiders. 

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. 

 

10. Reglementenboeken. 

Er zullen in de toekomst geen reglementenboeken meer gedrukt worden. Er zal van zowel 

de reglementenbundels als de kleine reglementenboekjes een digitale versie op de site 

geplaatst worden. 

 

11. Verbondsgrenzen. 

GBZA had de afschaffing van de verbondsgrenzen laten agenderen. Al snel werd echter 

duidelijk dat het niet om een algemene afschaffing ging, maar over BC Porky’s. Deze 

GBZA-club speelt, wegens stopzetting van hun lokaal, momenteel met 6 ploegen in een 

lokaal dat volgens het verbond Leuven op hun grondgebied ligt. GBZA vraagt het gezond 

verstand te laten zegevieren en de club ook in de toekomst te laten verder spelen in dat 

lokaal. KGVL was op de vergadering geneigd op die wens in te gaan. Verder overleg 

tussen beide verbonden volgt. 

 

12. Selectie Interland. 

Verschillende verbonden vragen om de selectie van de interland meer te differentiëren. Er 

zal een plan uitgewerkt worden door de BGB zodat alle verbonden gelijkwaardig aan bod 

komen. 

 

13. Inrichtingen tijdens BK/TDK. 

Het merendeel van de verbonden geeft te kennen tegen andere inrichtingen tijdens BK of 

TDK te zijn. Gezien de quasi onmogelijkheid om er adequaat tegen op te treden wordt 

besloten er in de toekomst niet meer tegenin te gaan. 

 

14. D4 

GBZA stelt dat de beslissing om de D4’s te beperken tot 30/11 enkel kan overruled 

worden door de algemene vergadering. Het punt zal dan ook op de dagorde van de 

algemene vergadering van 24/02/2018 geplaatst worden. 

 

 

 

Algemeen: de vergadering werd door de meeste verbonden positief ervaren ondanks 

de negatieve attitude van enkele verbonden die de empowerment-boodschap 

duidelijk niet goed begrepen hadden. 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


