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AGENDA  VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 08/01/2018 

 

Ref. DC2018-01vzwGEOZ       

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

 
 Goedkeuring verslag december : 

Verslag is goedgekeurd door de voltallige raad ! 
 

 Financieel verslag : 
 

Jaarverslag 2017 
Dit werd voorgedragen door Steven en goedgekeurd door de RvB . 
Wel een verlies van 500 € in 2017. Een verlies welk ook in de lijn der 
verwachtingen lag ! 
Jaarverslag is opgestuurd naar VSDC ter controle ! 
 
Budget 2018 
Er wordt gestreefd naar een break-even. 
Extra inkomsten genereren via de website ( zie verder in verslag )  
Onkosten worden forfaitair vergoed , hierdoor wordt ook een bijkomende 
bankkaart aangevraagd voor de secretaris ( copijen , affiche’s , e.d. … ) 
 

 Competitie / beker : 
 

Wildgroei verplaatsen wedstrijden . 
Waar het vroeger zo was dat er geen wedstrijden later konden gespeeld  
worden en enkel 2 weken vervroegd konden worden , is er nu toch een 
 wildgroei aan verplaatste wedstrijden (al dan niet gefundeerd )  
Voor volgend seizoen zal het intern ( GEOZ ) reglement aangepast worden 
 en zal de aanvrager 20€ betalen ! 
 

  Situatie einde seizoen . 
Er komt geen reactie meer op de verplaatste wedstrijden ( tgv de 
clubkampioenschappen ) zodus blijft de kalender behouden zoals hij nu op 
de website staat . 
 



GOLFBILJARTVERBOND   v.z.w.  GEOZ 

Maatschappelijke zetel : Tuinwijk 12 , 9870 Zulte 

Rekeningnummr : KBC BE62- 4455-5262-8161 

Secretariaat : Callens Didier , Tuinwijk 12 , 9870 Zulte -Machelen 

Calldid@hotmail.com        g.s.m. 0479 535 372 

 

 

06/11/2017 

 

 Verbondskampioenschappen 2018 
o Affiche : 

De affiche is oké en is opgestuurd naar alle lokalen ! 
o Trofeën : 

Bekers en trofeën voor de bekercomp. worden gekozen . 
o Catering : 

Prijslijst wordt besproken , Didier zorgt voor eet- en drankbonnen. 
Ronny regelt aankoop drank en eten ! 

o Peter stelt zijn werkschema voor . 
 
 Website ; wijzigingen  

Webmaster Steven geeft een update van de verschillende wijziging aan de 
website !  het is de bedoeling om steeds inovatief te blijven waar de GEOZ 
leden zich thuis voelen en alle up-dates gemakkelijk kunnen raadplegen. 
Door het toelaten van ( aangepaste ) banners zal ook de verenigingskas er 
baat bij hebben ! 
 

 Organogram : functies bestuur . 
Het organogram van de RvB wordt bijgewerkt en zal eerstdaags op de site 
geplaatst worden . 
Het is de bedoeling dat clubs/ploegen/spelers steeds bij de juiste 
bestuursleden terechtkomen met vragen en/of problemen ! 
Binnen de RvB zullen ook alle bestuursleden in cc gezet worden bij 
algemene zaken ! 
 

 Postvak in/out : 
  

IN : 
Vraag tot splitsing Les Deux Clefs 
 Les Deux Clefs A ( ERE)  zal verder spelen in lokaal “ De Perse “ 

Adres en gegevens staan op de site van GEOZ  
 Jean Paul gaar eerstdaags het nieuwe lokaal ( biljart ) keuren 
 Les Deux Clefs B ( DERDE ) spelen verder in gekend lokaal 
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OUT:   
Vragen GEOZ op overlegmoment  BGB – 03/02 -  ( GEOZ zal hier 
vertegenwoordigd    worden door : JP , Steven en Xavier ) 
Door GEOZ aangebrachte overlegpunten : 

 Berekening letterwaarden ; uitleg over het behoud van 
letterwaarde gedurende 2 jaar ! 

 Update wedstrijdleiders ;  Lijst aanpassen aan de huidige toestand , 
nu is het zo dat het mandaat geld voor het leven !Jaarlijkse 
opfrissing van de reglementen .   

 Huidige wedstrijdleiders  ;  examens om de  x aantal ( 2 ? ) jaren ! 
 Reglementenboekjes zijn zéér klein ( zeker de druk ) uitgevallen 
 Nationale selectie ; een selectie maken uit de verbondskampioenen 

van ALLE verbonden . 
 Beperking deelnamen aan 1 verbondskampioenschap ! Een 

financiële kater voor ALLE verbonden . 
 Meer samenspraak tussen BGB en verbonden alvorens wijzigingen ! 

 
              Uitnodiging BGB op Happening 
 Varia : 

 Algemene vergadering  24/02/2018 14uur . Nu reeds uitnodiging 
versturen! 

 Voorstel nieuwe bekerformule : Enkele ploegen uitnodigen om een 
testmatch te spelen ( vriendschappelijk ) NA de compititie ! 

 
  Happening 2018 

o 35 jaar GEOZ . bekijken om ev. verdienstelijke ploegen / leden te 
huldigen . 

o Organisatie  
Traiteur ; 4 bonnekes ( 4soorten vlees voor BBQ ) vorig jaar 
chaotisch . 
Geen wijn voor x leden  , wel comsumptie ,  Drankkaart .  

 Volgende vergadering :  5 februari 2018 .  

 



GOLFBILJARTVERBOND   v.z.w.  GEOZ 

Maatschappelijke zetel : Tuinwijk 12 , 9870 Zulte 

Rekeningnummr : KBC BE62- 4455-5262-8161 

Secretariaat : Callens Didier , Tuinwijk 12 , 9870 Zulte -Machelen 

Calldid@hotmail.com        g.s.m. 0479 535 372 

 

 

06/11/2017 

                                  


