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Notulen mbt VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd. 07-12-2015 
 
 
Ref. FC/2015/12 
 
 

1. Aanwezigheden: 
 
Voltallig bestuur aanwezig zijnde: Vandenbroucke JP – Cooreman F – Bradt P – 
Debaene F 
 
 

2. Verslag vorige vergadering: 
 

Geen bemerkingen, verslag  werd goedgekeurd! Wordt gepubliceerd! 
 
 

3. Financieel: 
 

Kastoestand werd medegedeeld aan de RvB! Gezonde kastoestand in lijn met 
vooropgestelde begroting 2015! 
Nog enkele kleine openstaande betalingen van clubs! (FC volgt op en stuurt evt 
rappel) 
Aankoop 100 nieuwe groene kaarten aan BGB nog te betalen (FC) 
Ontbrekende faktuuur (verzekering Allianz) welke verkeerdelijk naar Sierens J werd 
opgestuurd opvragen aan betrokkene! (FDB) 
Onkostennota’s (nov 2015) leden RvB goedgekeurd en worden asap gestort! (FC) 
 
 

4. Taakverdeling / statuten: 
 

De statuten vzw GEOZ werden aangepast door FC naar de huidige toestand! Deze 
zullen eerstdaags neergelegd worden bij de Rechtbank van Koophandel! (vooraf 
storten!!!) 
Wijzigingen: -    samenstelling RvB (+functies) 

- dagelijks bestuur (FC-JPVDB-FDB) 
 

JPVDB werd als 2de volmachtdrager doorgegeven een aangesteld bij KBC bank! Is 
OK! 
 
 

5. GEOZ-kampioenschappen 2016: 
 

Contract huur zaal + reglement werd getekend door Peter Bradt ! (copie ontvangen) 

Golfbiljartverbond  vzw  GEOZ 
Maatschappelijke zetel: Middelweg 114 
           9910 URSEL 
Bankrekeningnummer: KBC – 445-5526281-61 
Secretariaat: Debaene Franky 
  Lattenklieversstraat 34A 
                 8730 Sint-Joris 
  Tel: 050697528 
  Mobile :     0496/205968 
  Email: familiedebaene@telenet.be 



Drankenverkoop via “verplichte” brouwer! Extra korting kon niet bedongen worden! 
Biljarts (verwarmd) : -  niet veel alternatieven meer!  (Lannoo – Thissen)   

      -  nieuwe ballen (puntjes) een voorwaarde ! 
      -  er werd unaniem beslist steelbloc’s te huren aan Thissen 
     (PB besteld def. bij Thissen - FDB informeer Lannoo) 
   

Sponsors (affiche/reclame) : iedereen probeert deze te vinden ! 
 

6. O VL-kampioenschap 2016: 
 
Gaan door van 28/03/2016 tem 10/04/2016! 
Zaal “De Kroon” te Ertvelde! 
Inrichter : BC Oud Gemeentehuis (Bart Vandevelde!) 
 
Hierdoor zal aan alle ploegen/clubs gevraagd worden hun laatste competitiewedstrijd 
2016 (01-02/04/2016) te vervroegen! (FC plaatst op de website) 
 
 

7. Bekercompetitie 2015-2016: 
 

Trekking GEOZ-beker (1/8 fin) en TOEKOMST-beker (1ste R) staan op de website 
 
 

8. Varia: 
 

Er werd (mondeling) geklaagd over  de verlichting boven biljart van BC Paradijs 
(schaduw) Peter Bradt zal dit nagaan! 
Hieromtrent zal er een lichtsterktemeter (LUX) aangekocht worden door vzw GEOZ! 
(FC informeert ) 
 
Kabels voor verwarming biljarts tijdens kampioenschappen worden ter beschikking 
gesteld door een speler vzw GEOZ! 
 
Happening 2016: alles werd reeds geregeld! Prijs deelname van €10 �€12.5 / pers 
 
Er werd reeds door een club ge-informeerd als een ploeg welke algemeen forfait 
gegeven heeft aanzien wordt als degradant! (volgens procedure normaal wel) 
 
Ook hebben een 2-tal personen ge-informeerd om als “nieuw” ploeg te starten in een 
hogere reeks! (is NIET volgens de procedure!) 
 
Nieuwjaarsgeschenk voor alle spelers wordt aangekocht! (FC) 
Unanieme goedkeuring betreffende de keuze! 
 
Volgende competitie 2016-2017 :  
 

na enkele vergaderingen en veel denkwerk werd er unaniem beslist binnen de 
RvB vzw GEOZ over te gaan naar ploegen van 5 spelers ipv 6 spelers! (hoofdreden 
hiertoe – tijdswinst mbt wedstrijdduur !) Te gebruiken puntensysteem nog niet vast ! 
(verschillende alternatieven!) 
 
 ook zal er gestreefd worden naar reeksen van 12 ipv 14 ploegen om 
zodoende de overvolle jaarkalender te verlichten! (competitie later beginnen – 
eindigen eind maart!) 
 
 ALLE bekerwedstrijden (GEOZ + TOEKOMST) zullen vanaf volgend seizoen 
gespeeld worden in 1 wedstrijd! Loting bepaald thuis- en uitploeg! 



 
Deze informatie wordt zo vlug mogelijk overgemaakt naar alle clubs/ploegen zodat 
deze zich reeds kunnen organiseren naar volgend seizoen toe! (FC plaatst op de 
website) 
 
Er werden een 4-tal personen gecontacteerd door FC met de bedoeling te pijlen naar 
hun interesses om evt toe te treden tot de RvB vzw GEOZ! Er waren enkele positieve 
reacties! Deze worden uitgenodigd naar een volgende RvB vzw GEOZ voor een 
verkennend gesprek! 
 
 

9. Volgende vergadering: 
 
Deze gaat door op maandag 11 januari 2016 om 19h30 te Lotenhulle  
bij Christiane & Dirk! 
Uitnodigingen + agenda volgen! 
 
 
 

 
Getekend, 
 
Freddy Cooreman       JP Vandenbroucke 
Secretaris ad interim RvB Geoz.     Voorzitter RvB vzw GEOZ 
 

 


