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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE  vzw GEOZ  18-08-06. 
 

Ref. FC/2006/aug/algverg 

 

Deze algemene vergadering van de vzw GEOZ ging door in de feestzaal van café 
Duivenlokaal (club BC Christiane & Dirk) te Lotenhulle. 
De vergadering startte om 20h. 

 
 

 

 
1. Aanwezigheden: 

 
Aanwezig voor RvB: 
 Freddy De Mol – Freddy Cooreman – Marnix De Vogelaere –  
 Etienne De Witte  
 
Verontschuldigd: Linda De Bruycker – Lindsay Gunst – Jo De Decker 
 
Aanwezig als werkend lid: 

Scheyving Luc (Willem Tell) – De Soete Christel (Willem Tell) – Heyerick 
Paul (Sportwereld) – Strooband Henny (Groene Laken) – Engels Steven 
(Groene Laken) – Van Rijckeghem Geert (Leiedonck) – Goossens Arseen 
(Polderzicht) – Colpaert Christian (Real Tonne) – Verstraete Urbain (Real 
Tonne) – De Paepe Mario (Megagolf) – De Vogelaere Erik (Harmonie) – 
Kestelier Norbert (Harmonie) – Nobels Luc (Parkske) – De Meyer Etienne 
(Les Deux Clefs) – Vandenbroucke Jean-Paul (Les Deux Clefs) – Danckaert 
Wilfried (Morgenzonneke) – Lefebure Erik (Morgenzonneke) – Van Houtte 
André (Leiezonen) – Van de Veire André (Ter Biezen) – Hautekeete Patrick 
(Den Boer) – Vorstermans Willy (Routier) – Librecht Daniel (Den Toren) – De 
Meulemeester Adelain (Frankyboys) – De Ganck David (Molenhof) – Van 
den Bossche Roger (Molenhof) – Peeters Jozef (Zeeduivels) – Pieters Johan 
(Zeeduivels) – Dousselaere Mario (Vaartvrienden) – Van de Velde Danny 
(Vaartvrienden) – Backx Philippe (Sportvrienden) – Van Eeckhoutte Georges 
(Tonneke) – Steuperaert Remi (Tonneke) – Auman Gilbert (Olympia Gym) – 
Dewachtere Dirk (De Vrolijke Tappers) – Pijpaert Eddy (De Vrolijke Tappers) 
– Colin Philemeon (Zwaantje) – Coen Tony (Christiane&Dirk) – Van Huffel 
Carlos (Christiane&Dirk) – Verleyen Patrick (Tonnevrienden) – Verleyen 
Steven (Tonnevrienden) – Meuris André (Primus) – Mayens Christian 
(Primus) – Willems Marino (De Nachtegaal) – Vandeburie Raphael (De 

 

 



Nachtegaal) – De Donder Hugo (Cheers) – Vanderhaeghen Paul (Le Café) – 
Vandaele René (Le Café) 
 

Afwezige clubs: 
Notelaar-Classics – Excellentie – De Vierschaar – N8W8 – Sportief Eeklo –  
De Kroon – Argos 
 

Volmachten: 
Van den Bossche Marcel (Tonnevrienden) aan Verleyen Patrick 
(Tonnevrienden) – De Keyser Kurt (Tonnevrienden) aan Verleyen Steven 
(Tonnevrienden) – Poelman Wesley (Zwaantje) aan Colin Philemon 
(Zwaantje) – De Kee Guy (De Vierschaar) aan Van Eeckhoute Georges 
(Tonneke) – Huys Eddy (De Vierschaar) aan Van Eeckhoutte Georges 
(Tonneke) – Van de Walle Marnix (Ter Biezen) aan Van de Veire André (Ter 
Biezen) – Recollecte Patrick (Sportvrienden) aan Van de Veire André (Ter 
Biezen) – Van Wonterghem Romain (Sportwereld) aan Heyerick Paul 
(Sportvrienden) – Van der Stricht Herman (Harmonie) aan De Kestelier 
Norbert (Harmonie) – Taghon Peter (Leiezonen) aan Van Houtte André 
(Leiezonen) – De Vogelaere Patrick (Harmonie) aan De Vogelaere Erik 
(Harmonie) 

 
 Toch enkele bemerkingen omtrent de aanwezigheden! Niettegenstaande er op de 
uitnodiging duidelijk is vermeld dat deze algemene vergadering enkel toegankelijk is 
voor de werkende leden zijn er toch clubs welke een gewoon clublid naar deze 
vergadering sturen! Zelfde probleem met de volmachten, men kan enkel een 
volmacht geven aan een ander werkend lid al of niet van uw eigen club! De in het 
vet afgedrukte namen waren dan ook niet in orde! Aangezien het hier nu niet ging 
over een statutaire vergadering en er ook niet moest gestemd worden was er geen 
probleem! Voor de toekomst zal er nauwlettend gekeken worden op de toegelaten 
aanwezigheden! 
 

2. Openingswoord: 
 

De voorzitter opende omstreeks 20h deze algemene vergadering en verwelkomde 
alle werkende leden! Ook verontschuldigde hij 3 bestuursleden welke om een of 
andere reden niet aanwezig konden zijn! Van de 7 afwezige clubs hadden er zich 
eveneens 3 verontschuldigd!  
 

3. Financieel: 
 

Door de afwezigheid van de penningmeester Jo kon er geen gedetailleerd overzicht 
gegeven worden van de financiële toestand van de vzw GEOZ! Op de volgende 
algemene vergadering van feb 2007 zal dit zeker gebeuren. Toch wilde de 
voorzitter nog meegeven dat de financiële toestand van de vzw GEOZ goed is! 

 
4. Ledenbeheer: 

 
De verantwoordelijke ledenbeheer kon vanavond enkel de nieuwe spelerskaarten 
overhandigen van die spelers welke de clubovereenkomsten getekend hadden en 
deze welke een normale overgang gedaan hebben naar een andere club! De 
spelerskaarten van de nieuw aangesloten spelers zullen in de loop van volgende 
week toekomen! 



Ook had de verantwoordelijke tal van opmerkingen omtrent het niet correct invullen 
van de “groene” kaarten! Deze dienen enkel ondertekend te zijn door de voorzitter 
van de club en door de speler zelf! Ook een recente pasfoto dient bij deze kaart 
toegevoegd te worden! (liefst naam op de keerzijde vermelden!) 
Ook dienen er nog enkele adreswijzigingen doorgegeven te worden! 
 

5. Heet van de Naald: 
 

Wat betreft ons tijdschrift HvdN doen we nog steeds een oproep naar iedereen om 
zovel mogelijk info door te sturen naar de verantwoordelijke (Lindsay) 
We proberen ons zoveel mogelijk te houden aan de voorziene timings om ons 
tijdschrift te laten verschijnen maar dit is niet altijd even gemakkelijk! Hiervoor willen 
we dan ook aan iedereen een beetje begrip vragen en zeker niet de 
verantwoordelijke aan te wijzen. 

 
6. Algemene vergadering BGB: 
 

De algemene vergadering BGB gaat door op zaterdag 26 aug 2006 om 14h in 
Ternat! (één week na algemene ergadering GEOZ) De voorzitter en de secretaris 
zullen hierop aanwezig zijn! Door het achteruitschuiven van deze vergadering 
beschikken wij nog niet over de wedstrijdbladen en nieuwe reglementen voor de 
komende competitie! Deze zullen nagestuurd worden naar alle clubs! Verslag van 
deze algemene vergadering zal in een volgende nr HvdN gepubliceerd worden! 
Verbond GEOZ zal de tijdsduur van de kampioenschappen Aalst en Beide 
Vlaanderen aanklagen daar deze 4 weken duren en er zodoende weing tijd 
overblijft om de GEOZ kampioenschappen in te passen! 

 
7. Competitie 2006-2007: 

 
De secretaris gaf een overzicht hoe de komende competitie 2006-2007 er zal 
uitzien! In totaal 62 ploegen ingeschreven welke verdeeld zijn over 5 reeksen! (ere 
14 ploegen, 1

ste
 – 2

de
 – 3

de
 – 4

de
 tellen 12 ploegen) De voorbereiding op de nieuwe 

competite is goed en vlot verlopen en er was goede medewerking van alle 
clubs!(op een paar uitzonderingen na!) 
Zoals telkenjare zijn er clubs/ploegen welke stoppen (5) maar anderzijds mogen wij 
ook nieuwe verwelkomen(7) Dit jaar batig saldo +2! 
Ook de kalendervergadering van 29 juli is zeer vlot verlopen mede door het feit dat 
praktisch alle clubs goed hun wedstrijdkalenders hadden voorbereid! (gemeende 
dank aan alle clubs hiervoor!) Wat wel opvalt is dat er veel wedstrijden omgekeerd 
werden wat voor een verstoring kan zorgen van thuis- en uitwedstrijden! Ook 
merken we dat er iets meer op zondag gespeeld wordt in de lagere afdelingen! 
En nu op naar een spannende competitie 2006-2007 in alle afdelingen!   
 

8. Bekercompetitie 2006-2007: 
 

 Ook hier gaf de secretaris wat toelichting bij de vernieuwde formule 
bekercompetitie 2006-2007! Deze vernieuwing werd reeds op de vorige algemene 
vergadering van feb 2006 toegelicht! De trekking van de eerste bekerronde is reeds 
gebeurd tijdens de kalendervergadering van 29 juli! Een paar clubs hebben 
problemen nu ze hun tegenstander kennen, andere met de verplaatsingen! Alles 
werd bepaald via openbare loting! 



Deze nieuwe bekerformule zal voldoende ge-evalueerd worden waarna er 
eventueel kan bijgestuurd worden! Het bestuur staat zeker open voor eventuele 
verbeteringen en suggesties zodat ieder zijn voorstellen schriftelijk kan overmaken 
naar de vzw GEOZ! 

 
9. Melden wedstrijduitslagen / doorsturen wedstrijdbladen: 

 
Hier vragen wij dat iedereen de nodige discipline opbrengt om de uitslagen tijdig 
door te bellen en dit tot uiterlijk zondagvoormiddag 10h! (uitzondering voor de 
zondagwedstrijden waar wij vragen direct na de wedstrijd de uitslag door te bellen 
naar de verantwoordelijke) Zo kan vzw GEOZ er voor zorgen dat alle uitslagen en 
standen vlug ter beschikking zijn! 
De wedstrijdbladen dienen uiterlijk de donderdag aanwezig te zijn bij de voorzitter! 
Ook mogen deze bladen doorgefaxt worden! 
Een andere optie welke spijtig genoeg nog te weinig gebruikt wordt is de 
wedstrijden in te geven direct op de site! Een toegangscode dient hiervoor 
aangevraagd te worden bij Jo! 

  
      10. Keuring biljarts: 
 

 Alle lokalen werden aangedaan door Marnix en Etienne met de bedoeling de 
biljarts te onderwerpen aan een keuring! Van deze gelegenheid werd ook gebruik 
gemaakt om enige info op te vragen mbt lokaal/club en dit met de bedoeling dit te 
publiceren in HvdN. Ook werd er gevraagd naar de bereidheid naar sponsoring. 
Alvast bedankt voor deze welke hiertoe bereid waren! 
Wat keuring biljarts betreft is alles redelijk vlot verlopen! Toch waren er nog enkele 
biljarts welke nog moesten vernieuwd worden! Ten gepaste tijde zullen Marnix / 
Etienne hier het nodige voor doen! Ook waren er een 2- tal probleemgevallen waar 
opvolging noodzakelijk is! 
 

      11. Bijkomende agendapunten clubs: 
 
 Er zijn geen bijkomende agendapunten toegevoegd door de clubs! 

 
De vergadering eindigde om 22h 30!  
 
Volgende vergadering op woensdag 06//09/2006 om 19h00 te Destelbergen in 
Olympia Gym.  

 

Getekend, 

 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


