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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  08-11-06. 
 

Ref. FC/2006/11 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Destelbergen in Olympia Gym! 
De vergadering startte om 19h30!!! 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere 

Marnix – De Witte Etienne – Gunst Lindsay – De Decker Jo 
 
  
 
 

 

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Het vorig verslag werd  goedgekeurd door het voltallige bestuur.  

 
 

2. Financieel: 
 
De financiële toestand van de vzw GEOZ is nog steeds zeer goed! 
Faktuur van €2118 werd betaald voor het tijdschrift HvdN! Dit voor een 9-tal 
nummers van dit tijdschrift. 
BC Le Café staat nog met een groot bedrag aan openstaande schulden. Dit moet 
asap vereffend worden zoniet kunnen zij niet meer verder spelen! 
Voorzitter/penningmeester nemen contact op met de club! 
Ook alle andere clubs zullen gecontrolleerd worden op openstaande schulden! 
Er kan volgens de huidige statuten een max bedrag van €250 betaald worden door 
de penningmeester. Dit bedrag zal opgetrokken worden bij de volgende 
statutenwijziging! 
 
 

3. Heet van de Naald: 
 
Lindsay had terug het afgewerkt nummer (8) voor november klaar! Etienne zal dit 
naar copycenter in Zelzate brengen! 
Alle info voor het volgende boekje bij voorkeur klaar tegen 20 nov 

 

 



 
 

4. Verbondskampioenschappen 2007: 
 

Aanvraag binnen bij gemeente Knesselare voor parochiezaal! Ondertussen hebben 
wij goedkeuring en is er een financiële overeenkomst met de gemeente. 
Kampioenschappen starten op 20 april 07 en eindigen op 29 april 07. 
De agenda is reeds opgemaakt. 
 

5. Beker 2006-2007: 
 

Er werd gevraagd aan alle bestuursleden als er evt bemerkingen of suggesties zijn 
mbt bekerformule 2006-2007 deze te noteren en door te geven aan de secretaris! 
In het mate van het mogelijke zal er met deze opmerkingen rekening gehouden 
worden voor de volgende bekereditie. 
Op de algemene vergadering van februari 2007 zal dit op de agenda geplaatst 
worden. 

 
6.  Lokaalsveranderingen: 
 

 Er is een schriftelijke aanvraag tot lokaalsverandering binnengekomen (06 nov 07) 
op het secretariaat van de ploegen Olympia Gym A en B uit Destelbergen! De 
procedure zal door de secetaris asap in gang gestoken worden! Daar de nieuwe 
bestemming binnen het district van het verbond Aalst valt dient contact opgenomen 
te worden met het verbond Aalst met de vraag of zij deze lokatie vrijgeven aan het 
verbond GEOZ! 

  
 Er is ook reeds een mondelinge aanvraag tot lokaalsverandering van de club Le 
Café uit Gent! ( café gesloten!) Bestemming nog onbekend! 

 
 
7. Man van het seizoen: 
 

 Niet deelnemers aan Best of 16 na het seizoen 2005-2006 zouden niet opgenomen 
worden in de rangschikking “Man van het seizoen” 2006-2007. Jo past het 
klassement aan! 
 Inrichting van Best of 16 voor seizoen 2006-2007 wordt in vraag gesteld door 
bestuur! Op de algemene vergadering van februari 2007 wordt naar een alternatief 
gepeild bij de clubs. 

 
8. WGF / BGB: 
  

 Op de website van WGF evenals van BGB staat te lezen dat het WGF volgend jaar 
aansluiten bij BGB! Verdere details zijn er niet gekend! 
Daar er momenteel nogal grote verschillen zijn qua speelwijze en dergelijke tussen 
WGF en de verbonden aangesloten bij BGB is het toch wenselijk dat er meer 
details bekend gemaakt worden mbt deze overeenkomst! (oa worden dezelfde 
speelreglementen gehanteerd? Aantal spelers per ploeg?) Onze voorzitter probeert 
meer info te bekomen! 

  
9. Verbond Aalst: 

  



 Na een eerste samenkomst tussen beide verbonden willen we een nieuwe 
samenkomst beleggen met het verbond Aalst! Een kwestie van de relaties te 
onderhouden en uitwisselen van nuttige informatie! De secretaris zal contact 
opnemen met het verbond Aalst! 
 Ook willen we proberen enkele wedstrijden tegen elkaar te organiseren. 
(bekerwinnaars beide verbonden tegen elkaar?) 

  
10. Brieven in / uit: 
 

IN: contractvoorstel van  DJ Van Praag (Happening 2007)  
 Aanvraag lokaalswijziging Olympia Gym A en B 
 Uitspraak klachtencommissie BGB 
 VSDC meld verschijning staatsblad 
 
UIT: bekerwedstrijden 2

e
 ronde naar de lokalen 

  
  
 

11. Varia: 
 

a.  trekking beker maandag 13/11/06 om 20h00 in lokaal Excellentie 
 
b.  keuring lokaal en biljart Taverne Sody’s te Zele! (nieuw lokaal) 
 
c.  stand van zaken nagaan mbt biljarts met bemerkingen tijdens de laatste 

keuring door Marnix en Etienne. 
 
d.  in de bekerwedstrijd Nachtegaal A – Den Boer bij 0 – 4 tussenstand heeft 

Nachtegaal A de wedstrijd gestopt! Laatste 2 spelers niet meer aangetreden! 
Sportiviteit ver te zoeken? Hoe verder voorkomen? 

 
e.  Volgende wedstrijdbladen te laat binnengekomen bij de voorzitter: 
  Frankyboys – Excellentie A 
  Le Café – Primus D 
  Nachtegaal A – Zeeduivels 
  Le Café – Megagolf C 
 
  De 4 thuisclubs krijgen een boete van €13! 
 
 
  
De vergadering eindigde om 22h 45!  
 
Volgende vergadering op woensdag 06/12/2006 om 19h00 te Destelbergen in 
Olympia Gym.  

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


