
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 

 

 

 

VERSLAG 
VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ d.d. 08/07/2019 

Ref. DC2019-06vzwGEOZ 
 

 Aanwezigen : 
Xavier , Ronny en Didier 
Verontschuldigd :  
Peter Bradt ( reis) Steven (ziek) Jean Paul ( bezoek ) 
 

 Verslag vorige vergadering 
 
Is goedgekeurd en op de site geplaatst . 
 

 Trekking voorronde bekers 
 
De Lijst met de te spelen wedstrijden zal verschijnen op www.new-geoz.be 
Deze zal ook opgestuurd worden naar de clubs.  
 

De trekking werd openbaar uitgevoerd op maandag 8/07 tijdens de RvB. 

De voorronde van de beker dient gespeeld te worden op 23-24 en 25 augustus. 

Omdat de RvB GEOZ beseft dat dit voor sommige ploegen en lokalen niet haalbaar is wegens 
vakantieperiode en/of sluiting van het lokaal, mag deze wedstrijd verplaatst worden naar het weekend van 
20-21 en 22 december. Uiteraard met verplichting op vrijdag voor ere afdeling. 

Als gevolg hiervan zal de 1ste ronde van de beker gespeeld worden voor alle reeksen in het weekend van 
14-15 en 16 februari. 

 
 Financieel overzicht . 

 
Door de afwezigheid van de financieel verantwoordelijke is er geen verslag. 

 
 Evaluatie Happening 2019 

 
Catering ; Over het algemeen goed .  Geen klachten . Disco-bar OKE ! 
 
Volgend jaar op 6 juni ( GEEN verlengd weekend ) .  
Nog bekijken voor de Brielpoort ( duurder – minder aanwezigen ) 
 

 Competitie 2019-2020 : 
 
Volgend seizoen ; 71 ploegen ( - 3 ) : 4 reeksen van 14 + 4de met 15 ploegen. 
 
Kalender ; Is doorgestuurd naar de clubs. 
Reeds 85% zijn reeds bezig met de opmaak van de kalender voor hun thuismatchen. 
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 Nieuwe lokalen ; Jockey , Den Hert , Climax en Dorp 
 
Daar de situatie rond /met de biljarts iedere week kan wijzigen zal er geen kontrole uitgevoerd worden . 
Het spreekt vanzelf dat als er klachten binnenkomen en wel zal opgetreden worden . 
 . 

 Vergadering met de verbonden / reglementen . (3 aug. 2019 ) 
Vooropgestelde punten door GEOZ.  

*Hervorming Nationale scheidsrechters. 
* Berekening letterwaarden herbekijken . ( bijna )geen D spelers meer . 
*Voorstel  i.v.m. clubovereenkomsten . 

 
 Aanpassen “Intern Huishoudelijk Reglement” 

- Rechten en plichten van de spelers 
- Stijgen en Dalen ( vervangen van hoger spelende ploeg )  
- Aanpassen klachtenreglement. 
- Hoogste reeks moet niet noodzakelijk met de meeste ploegen zijn  
-  
- Deze moeten zeker gebeuren naar de Algemene vergadering toe . 
-  

 Kalendervergadering 
 
De  planning voor de kalendervergadering ; 10 aug Tonneke- Machelen 
 14uur  Vierde 
 14u45 Derde 
 15u30 Tweede 
 16u15 Eerste 
Na iedere reeks zullen ook de afspraken voor de Bekermatchen nagezien worden ! 
 

 Varia : 
- Reddy ; Oké om in Sinaai te spelen . 
- Inschrijven verbondsploegen voor BvB .  Patrijzen ? + Den Tell A 

Didier neemt contact op met BGB.  
Andere ploegen ; er was vraag van Sandy Debaene  ( Den Tell ) Didier neemt contact op .  

- Letterwaarden 2019 – 2020 . Is er een lijst van GEOZ spelers ?  
- Stijgen/dalen ; formule uitwerken naar 1920-21 . 
- Voorstel clubovereenkomsten . 

 Postvak : 
- IN : 

 Inschrijvingen BvB : secr. stuurt door naar ALLE clubs. 
 Aanvraag BvB Sandy ( Den Tell ) 50+ ( Didier stuurt de nodige formulieren door ) 
 FOD Financien : Naamswijziging 
 Toekenning BTW nummer 
 Uittreksels KBC 
 Faktuur De Meulemeester 
 Uitnodiging Happening BGB ( JP volgt op ) 
 Formulier B1 en B2 ( BGB ) 
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Didier stuur alle briefwisseling door naar Steven . 
 

- UIT : 
 Alle formulieren naar de clubs ivm Beker van Belgie 
 Formulier B1 en B2 naar Freddy Hendrickx . 

 
 Pré voorbereiding Algemene Vergadering van 17 aug. Om 14 uur te Lotenhulle . 

- Financieel 
- Kontrole op de VZW’s ( boekhouder ) 
- Reglementen ( zijn er wijzigingen in seizoen 1919-20 )  
- Data Verbondskampioenschappen  

  ½ finale EN finale Bekers op de kampioenschappen spelen . 
 4de klasse speelt nog 3 weken NA de kampioenschappen . 

- Happening 2020 : 6 juni 2020 in Brielpoort Deinze ( onder voorbehoud ) ,  
organisatie BC De Tonnevrienden. 

- WIFI in ELK lokaal ter beschikking stellen . 
- Aanpassingen “Intern Huishoudelijk Reglement “ en “Klachtenbundel” voorleggen aan AV. 
- ( (eventuele ) Documenten pas op het einde aan de vergadering uitdelen ! 

 
 
 
Volgende vergadering :              10 Augustus  : 9U30    RvB    Tonneke – Machelen. 
    17 Augustus :  13U30 Algemene vergadering Christiane & Dirk – Lotenhulle  
 
 
Callens Didier    .              
Secretaris GEOZ vzw 
0479 53 53 72   didier@new-geoz.be 
Tuinwijk 12 
9870 Zulte - Machelen 

 
 


