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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  07-06-06. 
 

Ref. FC/2006/06 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Destelbergen in Olympia Gym! 
De vergadering startte om 19h40!!! 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere 

Marnix – De Witte Etienne – Gunst Lindsay 
 
Afwzig: De Decker Jo  
 
 

 

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Het vorig verslag werd goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden. Er werd 
een kleine bemerking gemaakt door de voorzitter waarna de secretaris het verslag 
corrigeerde! Bij doorsturen van het verslag naar de bestuursleden waren er 
moeilijkheden (niet toegekomen) zodat deze iets laattijdig het verslag kregen! Dit is 
intussen rechtgezet! 

 
 

2. Financieel: 
 

Weinig nieuws omtrent de financiele toestand van de vzw GEOZ (door afwezigheid 
van Jo)! Er is weinig verandering in de financiele toestand!(kastoestand blijft 
gezond) Bepaalde onkostennota’s dienen nog in orde gebracht te worden! 

 
 

3. Heet van de Naald: 
 

Lindsay maakt de bemerking (en terecht) dat de vroegere afspraken niet nageleefd 
worden qua doorsturen van de nodige info!  
Bij het bezoeken van de lokalen door Etienne en Marnix (mbt keuring biljarts) wordt 
er info ingewonnen om deze voor te stellen in ons tijdschrift Heet van de Naald! 
De informatie mbt rubriek “spelersinfo” komt niet toe bij Lindsay. Vragen aan Jo om 
de automatisch emails rechtstreeks bij Lindsay te laten toekomen! 

 

 



GEOZ programma moet opnieuw geïnstalleerd worden bij Lindsay zodat zij 
bepaalde  infomatie ter beschikking heeft om te verwerken in ons tijdschrift HvdN!  

 
 

4. Best of sixteen: 
 

Uitnodigingen zijn verstuurd door de secretaris! Alles is geregeld! 
Er was discussie omtrent het al of niet verplichten tot deelname! Geen boete maar 
volgend jaar geen opname in de ranking! 
Geen verplichting quakledij! 
Er zal mogelijkeid zijn om te genieten van een barbecue. Marnix zorgt hiervoor! 

 Trofeeën worden de vrijdag voorafgaande geleverd door Nico De Roover! 
 

5. Happening 2006: 
 

Alles is geregeld zodat we er terug een “Happy” feest kunnen van maken! 
De kampioenen van Belgie zullen een passend geschenk krijgen!  
Kampioenen van Belgie mogen gratis deelnemen aan deze Happening! Worden 
hiervan verwittigd door de secretaris! 
Op vandaag reeds een kleine 300 inschrijvingen! Inschrijven kan nog tot uiterlijk 13 
juni! 
Nico De Roover zal de trofeeën de zaterdagvoormiddag ter plaatse brengen voor 
de huldiging van de kampioenenploegen! 

 
6. Competitie 2006-2007: 
 

Momenteel zijn er 59 ploegen officieel ingeschreven!(dwz alle documenten zijn 
binnen op secretariaat!) Officieus zijn er 62 ploegen, 3 ploegen moeten nog 
bepaalde dokumenten doorsturen naar secretariaat! Men start dus met +é ploegen 
tov van vorig seizoen! 
Dit is een ideaal aantal ploegen mbt de reeksindelingen (alle reeksen hebben even 
aantal ploegen) ere �14 ploegen, 1

ste
 – 2

de
 – 3

de
 – 4

de
 � 12 ploegen! 

Speelkalenders zullen opgemaakt tot uiterlijk 20 juni waarna deze opgestuurd 
worden naar alle clubs! Zodoende hebben deze voldoende de tijd om hun 
wedstrijden onderling af te spreken! Wanneer deze klaar zijn dient een exemplaar 
van hun kalender doorgestuurd te worden naar de secretaris en dit voor de 
kalendervergadering. 
Alle wedstrijden MOETEN in het voorziene weekend geprogrammeerd worden,  wel 
mogen er wedstrijden  omgewisseld worden! 
De uitslagen zullen MOETEN meedegedeeld worden tot uiterlijk de zondag 10h! 
Uitzondering voor deze die de zondag nog gespeeld worden! Deze dienen direct na 
het einde van de wedstrijd doorgebeld te worden! Verzuim zal beboet worden! 

 
7. Bekercompetitie 2006-2007: 
 

Alle ploegen nemen deel aan de bekercompetitie dwz in totaal 62 ploegen! 
In de eerste ronde (vrijdag 15 sept) moeten er dus 31 wedstrijden gespeeld 
worden. 
Bij de bekertrekking (29 juli tijdens kalendervergadering) zal het lot beslissen waar 
de wedstrijden gespeeld worden. Het bestuur selecteert 31 biljarts uit de 
verschillende lokalen. 



Eerst uitgelote ploeg wordt thuisploeg, tweede uitgelote ploeg is bezoekersploeg. 
Thuisploeg mag oefenen tussen 19h en 19h30 waarna de bezoekende ploeg de 
biljart ter beschikking heeft tussen 19h30 en 20h! 
Thuisploeg is verantwoordelijk om wedstrijduitslag door te bellen evenals om het 
wedstrijdblad door te sturen naar het verbond! 
Er zal gevraagd worden aan de lokaalhouders al het nodige te doen zodat de 
wedstrijden hun normale verloop kunnen kennen! 
Wanneer een ploeg forfait geeft zal deze beboet worden met €125! Dit bedrag zal 
50/50 verdeeld worden tussen de aanwezige ploeg en het lokaal waar de wedstrijd 
voorzien was! 
Bij forfait van 2 spelers van een ploeg wordt een boete opgelegd van €25. Dit 
bedrag wordt 50/50 verdeeld tussen de voltallige ploeg en het verbond GEOZ! 
Per bekerronde wordt er opnieuw geloot en worden er lokalen aangeduid door het 
verbond! 
 

 
8. Jaarkalender GEOZ 2006-2007: 
 

Tijdens deze vergadering werd er een jaarkalender opgesteld met de bedoeling alle 
inrichtingen van het verbond vooraf kenbaar te maken aan alle clubs. Dit om te 
vermijden dat er dubbele inrichtingen plaats vinden! Clubs dienen zich hieraan te 
houden! 
Alvast te noteren: 
 Kalendervergadering op zaterdag 29 juli te Ruiselede (Megagolf) 
 Algemene vergadering op vrijdag 17 aug te Lotenhulle(Christiane&Dirk) 
 Algemene vergadering 2007 op zaterdag 24 februari te ??? 
 Kampioenschappen GEOZ start op vrijdag 06 april te ??? 
 Best of sixteen op zat/zon 09/10 juni te ??? 
 Happening 2007 op zaterdag 16 juni in Zulte 
  

 
9. Brieven in / uit: 

 
In: inschrijvingsformulieren clubs 
 verbondsbladen 
 
Uit:: Uitnodigingen Best of sixteen 
 Uitnodigingen naar Happening 2006 
  
 

10. Varia: 
  

 Headings van de keuringsformulieren (Freddy DM stuurt origineel door naar 
Etienne) worden vooraf ingevuld door Etienne (naam lokaal, adressen,) om tijd te 
besparen tijdens de keuringen! 
 
 Adressen van de nieuwe lokalen worden doorgegeven door secretaris aan 
de voorzitter! 

 
 
De vergadering eindigde om 22h45!  



Volgende vergadering op woensdag 26//07/2006 om 19 h te Destelbergen in Olympia 
Gym (???) 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


