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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  08-05-07. 
 

Ref. FC/2007/05 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Aalter – Lotenhulle in  
Café /Zaal ’t Duivenlokaal (lokaal BC Christiane & Dirk) 
 
De vergadering startte om 19h30!!! 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Witte Etienne  
 
Verontschuldigd: De Vogelaere Marnix 
 
Afwezig: De Decker Jo 
 
  

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Her vorig verslag van vergadering RvB dd. 27-03-07 werd goedgekeurd door de 
aanwezige bestuursleden.  
Ook werd de afsprakenlijst overlopen: niet alle punten zijn afgewerkt!  

 
  

2. HvdN: 
 
Het volgende nr. van HvdN is klaar en Etienne laat het copieren! Volgende week 
komt dit in de bus bij de abonnee’s! 
Ook zal er een speciale editie nav de kampioenschappen gemaakt worden. Alle 
verbondskampioenen worden er in voorgesteld! 
 

3. Financieel: 
 
 Door de afwezigheid van Jo was er weinig nieuws te melden! 
Een financieel overzicht van de voorbije verbondskampioenschappen is bijgevolg 
nog niet beschikbaar! 
De secretaris had nog een paar fakturen bij mbt deze kampioenschappen welke 
opgestuurd worden naar Jo ter betaling! 
 

4. Evaluatie verbondskampioenschappen: 

 

 



 
De voorbije kampioenschappen zijn goed verlopen! 
In totaal waren er +/- 550 inschrijvingen. Qua individuele inschrijvingen zien we een 
lichte terugval maar daartegenover staat een stijging van deelnemers in de 
nevendisciplines! (allerlei duo-wedstrijden)  

 Wat de biljarttafels betreft moet het in de toekomst beter!!! 
 Er waren ook bemerkingen betrefffende de verlichting (te donker)!  
 Wat betreft medewerkers en bediening was het goed. 
 Qua trofeeën en prijzengeld waren er geen bemerkingen. 
 Traiteur kon ook beter! 

 Te weing afspraken gemaakt vooraf en de gemaakte afspraken werden niet altijd 
gerespecteerd! 
Bepaalde spelers verzaakten aan het leiden van de volgende wedstrijd na hun 
verliespartij! Deze worden aangeschreven! 
Twee spelers gaven forfait vóór of tijdens de finale individueel (€13 boete) 
Ook 2 forfaits tijdens bekerfinale GEOZ-beker! (€50 boete) 
 
 

  
 

5. Competitie 2007-2008: 
 

De meeste clubs zijn reeds ingeschreven voor de volgende competitie! Er zijn nu 
reeds 59 officieel ingeschreven ploegen! Van nog 2 clubs (De Kroon en Molenhof) 
zijn de inschrijvingen nog niet officieel binnen maar deze nemen wel deel met elk 2 
ploegen! Dit maakt dus zeker 63 ploegen! Nieuwe clubs kunnen nog inschrijven tot 
31 mei 2007! Er zijn er nog een paar in wording! Van zodra alle ploegen gekend 
wordt definitieve reeksindeling gemaakt en worden de kalenders samengesteld! 
Streefdatum is 20 juni 2007! 
Er werd beslist door RvB dat er maar 1 ploeg per reeks degradeert! Reden: 
verschillende ploegen stoppen (5) en heel wat nieuwe ploegen (9) welke in 4

de
 

afdeling dienen te starten! Hierdoor zijn er al heel wat stijgers per afdeling! 
 

6. Happening 2007: 
 

De Happening 2007 gaat door op zaterdag 16 juni 2007 en dit terug te Zulte in zaal 
Fiertelhof! Zelfde formule als voorgaande jaren wordt toegepast! 
We starten met een aperitiefje, daarna een lekker eetfestijn, gevolgd door een 
spetterende GEOZ-fuif! 
Kaarten ziin reeds beschikbaar en dit aan de democratische prijs van € 5! Uiterste 
inschrijvingsdatum is 10 juni! GEOZ rekent terug op een goede opkomst en op een 
gezellige avond. 
Terug zullen de kampioenenploegen evenals de spelers van het seizoen gelauwerd 
worden! 
 

7.  Lokaalsverandering club ad-vice: 
 

 Nieuwe club is het vroegere Olympia Gym B! (laatst spelend in Sody’s te Zele) 
Doen lokaalsverandering naar Brasserie ’t Zwaantje te Laarne! 
Deze spelers dienen enkel een overgang te doen naar hun nieuwe club!  
(hebben allen niet getekend op de clubovereenkomst) 
Zij kunnen verder aantreden in ere-afdeling!  

 



8.  Data & lokatie komende aktiviteiten: 
 

 Kalendervergadering competitie 2007-2008: 
- op zaterdag 28 juli vanaf 13h30 
- lokaal BC Excellentie te Gentbrugge 

 
 Algemene vergadering GEOZ 

- op vrijdag 24 augustus om 19h30 
- lokaal BC Christiane & Dirk te Lotenhulle  

 
  

9. Brieven in / uit: 
 

IN: brief van dhr. De Boevere Marcel – ontslag als voorzitter BC De Kroon 
 Brief (email) BC Willem Tell – kandidatuurstelling “Best of Sixteen” 
 BGB – lidgelden 2007-2008 (€4/lid) 
 Clubovereenkomsten alle clubs 
 Inschrijvingen  clubs competitie 2007-2008  
  
UIT: HvdN 
 Email BC Willem Tell – toezegging organisatie “Best of Sixteen” 
 Uitnodigingen naar tornooi “Best of sixteen” 
 

11. Varia: 
 

a.  Lidgelden individuele spelers voor de competitie 2007-2008  wordt 
opgetrokken van € 15 naar € 2O! Hierin zijn alle deelnames aan de 
verbondskampioenschappen inbegrepen! (individueel, duo’s,…) Dit zal ons 
heel wat werk en tijd besparen! 

 
b.  Men kijkt uit naar aankoop jetons ipv tickets mbt consumptiebonnen op de 

kampioenschappen! 
 
c.  Er zal een oproep doen op de website naar kandidaat-bestuursleden vzw 

GEOZ. 
 
d.   Best of sixteen gaan door op 8-9-10 juni te Knesselare (BC Willem Tell) 
  
De vergadering eindigde om 23h 30!  
 
Volgende vergadering op woensdag 06/06/2007 om 19h30 te Kruishoutem ten 
huize voorzitter en kaarthoudster! 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


