Vzw GEOZ
Ondernemingsnummer: 044.333.4342
RPR Rechtbank van koophandel Gent

Verslag : Bestuursvergadering van maandag 06 januari 2020
Ref . : DC06/01/2020vzwGEOZ
Aanwezig :
Jean Paul Van Den Broucke , Peter Bradt , Xavier Barbier , Ronny De Bruycker en Didier
Callens
Verontschuldigd afwezig : Steven Poelman ( Werk )
Financieel :
Overzicht 2019 - Budget 2020
De jaarafsluiting en begroting 2020 zal klaar zijn tegen RvB februari , ter voorlegging.
Evaluatie vrijwilligersvergoeding 2020
Deze kan blijven als in 2019 + extra voor de verbondskampioenschappen.
Uitbetaling verplaatsingskosten
De openstaande betalingen zullen deze week nog gestort worden
GEOZ kampioenschappen 2020
Zaal
De zaal is oke en we kunnen er in vanaf dinsdag 24 maart , op woensdag 25 maart om 18u30
start ( duo 55+)
Tombola
Hoofdprijs is een keu : PDB , ter waarde van 1250 € . Er is ook een 2de keu voorzien als 2de prijs.
Hoe gaan we te werk ? :
Drankkaarten worden in een trommel gegooid ! ( Naam en tel. op achterzijde )
Iedere avond ( van de kampioenschappen ) worden 5 deelnemers getrokken . Deze dingen mee
AL de resterende drankkaarten ( van de ganse kampioenschappen ) dingen mee voor de 2de prijs.
Catering .
Alle prijzen blijven onveranderd , ( i.v.m. 2019 )
De helpers zijn dezelfde ( opgelet met biljarten en catering )
Organisatie verkoop :
Er wordt opnieuw met bonnen gewerkt,eten kan ook via drankbon(10€)besteld worden (tombola)
Didier maakt deze aan .
Andere …
 Tijdens wedstrijden voor de beker gaan we sandwichen , met beleg , geven aan de spelers
 Afsluiting bestellen bij Christiane en Dirk. ( wie ? )
 Vervoer voor lichtsinstallatie regelen ( wie ? )
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Happening 2020
Wanneer ;
Op zaterdag 6 juni om 17u30 in Brielpoort Deinze .
Traiteur.
Wordt varkenshaasje met kroketten ( Peter ) , alternatief ; koude visschotel .
Deejee
Is vastgelegd.
Peter bekijkt nog ev. animatie/optreden .
Aperitief
Er worden , opnieuw , 2 aperitieven p.p. aangeboden door GEOZ. (Didier maakt de kaartjes)
Gratis tombola
Per uur worden 2 hespen verloot , totaal 10 hespen . ( 21 – 22 – 23 – 24 en 1 uur )
Iedere deelnemer krijgt één lot bij inkoms enveloppe .
Uitslag op lijst aan ingang ( wie doet tombola ? )
Andere …
Ronny informeert naar voorwaarden om bijkomende attractie.
Website :
Veranderen van naam op wedstrijdblad
Dit is éénmalig voorgevallen tijdens een wedstrijd , . Maar er is geen enkele aanwijzing dat er
sprake is van vervalsing.
Invullen van ( fictieve ) wedstrijdgegevens.
Is dit gevolg van hacking ?
Het is bekend wie dit gedaan heeft. Dit was van de wedstrijd ; De Wan – Patrijzen . De persoon
heeft vrijwillig gemeld dat hij dit gedaan heeft. Dit om aan te tonen dat er een
beveiligingsprobleem was op de website . . Dit was inderdaad zo en we kunnen alleen maar
dankbaar zijn dat de desbetreffende persoon dit gemeld en aangetoond heeft . Het
veiligheidsprobleem is ondertussen opgelost .
Ronny vraagt om mee te delen op de AV of op de website dat hackers gerechtelijk kunnen
vervolgd worden en welke straffen (boetes) daarop staan.
Dit zijn strafrechterlijke inbreuken , waar een bestuur geen strafuitspraak kan en mag doen . Hier
is enkel een rechtbank voor bevoegd. In bovenstaand geval is er geen sprake van hacking , maar
een fundamenteel probleem in de basiscode van de website . Tevens is dit probleem niet enkel
van toepassing op onze website …. .
Reglementen en huishoudelijk reglement
Wanneer kan reservespeler effectief worden ?
Dit staat wat dubbelzinnig in ons huishoudelijk reglement . We gaan dit aanpassen ( en
voorleggen op AV ) als volgt : Een speler die op het wedstrijdblad staat als effectief en aanwezig
geweest is kan niet vervangen worden door de reservespeler . Enkel in geval van heirkracht en
na samenspraak met de kapitein van de tegenpartij.
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Algemene vergadering :
Datum :
Zaterdag 22/02/2020 om 14 uur.
Herkiezing bestuursleden
Steven , Ronny en Didier stellen zich opnieuw kandidaat .
Clubovereenkomsten
Deze worden afgeleverd door BGB ( op de AV van 15 feb )
Ploegen paswoorden niet uitwisselen
Volgend seizoen zal elke ploeg een ander paswoord krijgen .
Andere …
Voorleggen /stemmen op de AV om vanaf volgend seizoen een speler nog éénmaal te laten
“depanneren” in een hoger ploeg !
Opstellen agenda op de volgende RvB , agendapunten kunnen binnengestuurd worden op
secretariaat !
Reglementenhoekje :
Een paar problemen worden uit de doeken gedaan .
Er kan nog steeds een beroep gedaan worden op onze reglementen experts om een infosessie te
organiseren !
BGB ; Overlegmoment met de verbonden
De agendapunten van GEOZ ;
Gebruik van extensions toelaten
Kaarten NW updaten ( 3 j. geldig )
Secretaris stuurt die door naar BGB
Varia ;
Vraag Theunissen Marcel
Didier had gevraag om aan het bestuur een voorstel te doen steven zegd aan U voorleggen : Het
volgende is lokalen met meer dan 1 biljard verplichten om per ploeg de biljard door te geven waar
het ganse seizoen moet op gespeeld worden ( is in de WGF ook zo )spelen soms in cafe en in de zaal ?
ook meermaals controle doen op de biljards !.Vrijdag weest spelen in Den Tell op biljard in de zaal ,
zeer slechte biljard ook waren de Lijnen bijna of niet zichtbaar ook aflopen langs alle kanten kan dat
eens op de bestuursvergaderings agenda gezet worden ?

Antwoord RvB :
Er kan aan een lokaal geen verplichting opgelegd worden om op een bepaalde biljart te
spelen. De wedstrijdtafel moet wel beantwoorden aan de geldende richtlijnen . Als
bezoekend kapitein is er ook het recht om inbreuken te melden ( tijdens inspelen = ½ uur
voor de wedstrijd ) . Dit moet dan hersteld worden voor de aanvang van de wedstrijd !
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Vraag Andy Verthé
Mag ’t Dorp Ursel in Tielt ( West – Vl ) gaan spelen mocht het lokaal in Ursel sluiten.
Antwoord RvB :
Neen , dit mag niet . Of toch niet binnen verbond GEOZ . Tielt is de zone van WGF en wij
verbreken onze afspraak met WGF niet.
Sponsoring verbondsploegen
Vraag om de verbondsploegen A/B en C/D te sponseren ( spelen in naam van GEOZ en
zijn geen clubploegen ) wordt verworpen . Ook de Oude Glorien , Veteranen , Dames en
Jeugd zullen vanaf volgend seizoen niet meer gesponsord worden .
Bekerwedstrijd De Wan :
De Wan A en De Wan B spelen thuis voor de beker en hebben maar één biljart.
Xavier neemt contact op met de betrokken ploegen en zijn oplossing zal gerespecteerd
worden .
Volgende vergadering : Lotenhulle op maandag 3 Februari – 19 uur
(voorbereiden Algemene Vergadering )
Voor het Bestuur vzw GEOZ
Didier Callens
Secretaris vzw GEOZ
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