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                                     Dinsdag 09 april ‘13 
 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 08/04/13 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Sierens Jackie, Maerschalck Chris, De  
  Witte Etienne, Debaene Franky, Lefebure Erik. 
 Afwezig:  De Mol Freddy  
 
Alvorens de vergadering aan te vangen werd de openbare trekking gedaan voor de komende 
kampioenschappen. 1 speler was aanwezig in het lokaal (De Smet Michel) 
   

 
 1. Kampioenschap 2013 

- Aankoop vlaggen is tot later uitgesteld. 
- De foto’s op het kampioenschap zullen genomen worden door Jackie. 
- De geluidsinstallatie is getest en volledig in orde (voor een bijkomende 

microfoon zal gezorgd worden) 
- Biljards zijn ook geregeld 
- Prijzengeld hetzelfde als vorig jaar 
- De taakverdeling is ook bekeken 

 
2. Verslag vorige vergadering 
 
Geen opmerkingen. 
 
 3. Klacht 1013. 
 
 Na een duidelijk afwegen van voor en tegen werd door de RvB beslist dat er 
geen punten kunnen toegekend worden aan de spelers van Primus omdat het niet 
spelen van de eerste wedstrijd impliceert dat de rest van de wedstrijden niet meer 
moeten gespeeld worden (ondanks mondelinge overeenkomsten van de 
klachtencommissie) 
 
 
4. Wedstrijdblad voor clubs uit Ere 

- Voor volgend seizoen zal bij wijze van proef in Ereklasse het systeem 
“Open Wedstrijdblad” toegepast worden. 

 
5. Klachtencommissie  
 Franky Debaene werd aangesteld als voorzitter van de klachtencommissie en 
zal Lindsay Gunst de taak als secretaresse waarnemen.    
 
6. Splitsen “Best of 16” en “man van seizoen”. 
 Na een grondige en hartige gedachtenwisseling werd besloten hier voorlopig 
niets aan te wijzigen. 
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 . 
7. Freddy De Mol. 
 Aangezien FDM op de vergaderingen van dit jaar steeds afwezig was zonder 
reden op te geven zal hij niet meer uitgenodigd worden maar blijft hij wel ere-
voorzitter. 
   
  
 
8. Scheidsrechtersinitiatie 
 RvB staat volledig achter een dergelijke initiatie en Chris wil hiervoor het 
nodige doen maar het initiatief zou van de clubs moeten uitgaan. 

  FC zal het nodige doen om dit zo op de site te vermelden. 
 
 9. Allerlei  

- Een vraag van Etienne ivm een wedstrijd met slechts 3 spelers werd in 
een vorige vergadering behandeld en het reglement zal in die zin 
aangepast worden tegen komend seizoen. 

- FC had een opmerking ivm spelers van een lagere reeks die (3x per 
speler) in een hogere reeks kunnen aantreden. Het is inderdaad zo dat 
clubs met veel ploegen hier meer (maar volledig terecht) kunnen gebruik 
van maken. 

- Leiezonen staan nog met openstaande boetes (250€) o.a van algemeen 
forfait. Dit moet eventueel door de spelers betaald worden vooraleer ze 
volgend seizoen kunnen spelen. De splitsing is aangevraagd door de B-
ploeg en kan doorgaan.  

 
 

Einde vergadering: 23 u   -   Volgende vergadering: 06/05/2013   
-Secr - Lefebure Erik     Voorz - Sierens Jackie 
                         

                          


