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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  05-05-09. 
 

Ref. FC/2009/05 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Machelen in de zaal van Café 
Tonneke lokaal van BC Leiezonen - BC Real Tonne - BC Tonneke - BC Tonnevrienden! 
De vergadering startte om +/-19h30 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – Delange 

Dany – Cours Didier 
Uitgenodigd:  Hoste Ivan 
  

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Het verslag van de vorige vergaderingen RvB vzw GEOZ dd. 09/02/2009 en 
algemene vergadering vzw GEOZ dd. 07/03/2009 werden goedgekeurd! Geen 
opmerkingen en/of tekortkomingen. 
 

2. Nieuwe kandidatuur lid RvB: 
 
Via de voorzitter is er een nieuwe schriftelijke kandidatuur binnengekomen om lid te 
worden van de RvB vzw GEOZ. De kandidaat is dhr. Ivan Hoste. 
Deze kandidatuur werd unaniem door het huidige bestuur aanvaard zodat deze zal 
voorgedragen worden op de eerstvolgende algemene vergadering vzw GEOZ ter 
aanvaarding. 

 
3. Ontslag dhr Jo Dedecker: 

 
Op de algemene vergadering vzw GEOZ dd. 07/03/2009 heeft dhr. Jo Dedecker 
zijn ontslag mondeling aangeboden als lid RvB vzw GEOZ. De statuten hieromtrent 
eisen wel dat dit schriftelijk (aangetekend) gebeurd. Tot op heden hebben wij nog 
geen ontslagbrief ontvangen. 
Wel heeft Jo al z’n GEOZ bezittingen (kas & materialen) reeds afgegeven aan onze 
voorzitter. 
Alle andere administratieve zaken hierrond dienen zo vlug mogelijk in orde 
gebracht te worden. 
Hierbij willen we Jo dan ook bedanken voor zijn positief werk als lid RvB vzw GEOZ 
van de voorbije jaren. 
Dhr. Dany Delange zal Jo opvolgen als penningmeester vzw GEOZ. 

 

 



 
4. Financieel: 

 
Te goed: boetes mbt forfaits competitie- en bekerwedstrijden 
  boetes mbt algemene forfaits 
  onkosten mbt klachtenbehandeling 
  boetes mbt forfaits kampioenschappen 
  boetes mbt niet wedstrijdleiden op kampioenschappen 
  boetes mbt afwezigheid op algemene vergadering 
 
Te betalen: vergoeding leden klachtencommissie 
  aandeel in boetegeld mbt forfaits 
  onkostenstaten leden 
  onkosten mbt kampioenschappen   

 
 Clubs  / ploegen / spelers met openstaande schulden mbt speelseizoen 2008-2009 
zullen het komende seizoen 2009-2010 niet kunnen starten alvorens hun 
openstaande schulden vereffend te hebben. 

 
5. HvdN: 

 
Voor vzw GEOZ wordt dit tijdschrift definitief afgevoerd! 
Het PB nr. zal opgegeven worden! 
 

6. Evaluatie algemene vergadering vzw GEOZ dd. 07-03-2009: 
 

Voorbereiding van deze vergadering was “slecht” 
Mede hierdoor waren de interne (bestuurs-)discussies te vermijden. 
Afwezige clubs (10) zullen beboet worden. 
 

7. Evaluatie GEOZ-kampioenschappen: 
 

Accomodatie was goed 
Opkomst was goed (>500 inschrijvingen) 
Biljarts waren ok 
Resultaat: nog een openstaande rekeningen te betalen(o.a.drank) 
Tombola zal afgevoerd worden! Hiertegenover kwam het voorstel om lidgelden op 
te trekken naar €25 / lid / jaar! Na discussie werd erover gestemd! (4 ja / 1 nee) 
Er moet strengere kontrole gebeuren zowel op de kledij als op het tijdig aanwezig te 
zijn. Didier C zal hierop vanaf volgend seizoen toezien. 
2 spelers hebben na hun verliespartij niet ge-arbitreerd. De overeenkomstige boete 
zal hen toegestuurd worden. 
Spelers welke forfait gaven zowel in de schiftingen (€5) als in de finales (€13) 
zullen boete toegestuurd krijgen. 
 
Vanaf nu reeds moet de voorbereiding voor kampioenschappen 2010 starten. 

 
8. Happening 2009: 

 
Bekers voor kampioenen / aandenken voor “Speler vh seizoen” nog te bestellen 
Kaarten (BBQ) dienen nog aangemaakt te worden 
Er wordt ook nog uitgekeken naar een geschikte traiteur 



 
9. Competitie 2009: 

 
Op datum van 5/5/09 waren er reeds 64 ploegen officieel ingeschreven. 
Officieus zijn er 66 ingeschreven (nog van 2 clubs inschrijvingsformulier te 
ontvangen) 
Indien dit zo blijft zal er gespeeld worden in reeksen 14 -14 -14 -12 -12 
Reglementen mbt stijgen/dalen – nieuwe clubs/ploegen zullen strikt nageleefd 
worden. 
Competitie zal aanvangen op 21 augustus 2009 en eindigen op 25 maart 2010. 
Men wil het paasweekend (04 april) evt gebruiken voor de kampioenschappen. 

 
10. Bekercompetitie: 

 
Kleine aanpassing van het systeem: 
 TOEKOMST-beker wordt enkel nog voorbehouden voor ploegen uit 2

de
 – 3

de
 – 4

de
 

afdeling! Dwz dat zowel ploegen uit ERE-afdeling als uit 1
ste

 afdeling NIET kunnen 
terugvallen naar de TOEKOMST-beker! 
 Vanaf een verschil van 1 reeks gaat de laagst spelende ploeg door bij een 
gelijkspel! 
Terug wordt de bekercompetitie gespeeld in de voorziene bekerweekends. 
Mogelijkheid bestaat dat de ½ finales TOEKOMST-beker op zondagnamiddag 
dienen afgewerkt te worden. (overvolle kalender!) 
 

11. Agenda 2009-2010: 
 

Volgenda data en plaatsen werden reeds vastgelegd: 
 
 Overgangsdagen: maa 18 & 25 mei in lokaal BC Leiedonck 
 RvB vzw GEOZ: maa 15 juni in  lokaal Christiane & Dirk 
 Kalendervergadering: zat 01 aug in lokaal BC De Kastelein 
 RvB vzw GEOZ: zat 01 aug in lokaal De Kastelein 
 Alg verg BGB: zat 08 aug in Ternat 
 Alg verg vzw GEOZ: vrij 14 aug in lokaal Christiane & Dirk 

 
 

De vergadering eindigde om 23h 30!  
 
Volgende vergadering RvB vzw GEOZ op maandag 15-06-2009 om 19h30 in lokaal 
BC Christiane&Dirk te Lotenhulle. 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 

       


