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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE  vzw GEOZ  30-08-08. 
 

Ref. FC/2008/aug/algverg 

 

Deze algemene statutaire vergadering van de vzw GEOZ ging door op zaterdag 30 
augustus 2008 in de zaal van Café Duivenlokaal (lokaal BC Christiane & Dirk) te 

Lotenhulle . 
De vergadering startte om 13h30. 
 
 

 

 
1. Aanwezigheden: 

 
Aanwezig voor RvB: 

Freddy De Mol – Freddy Cooreman – Etienne De  Witte – Jo De Decker – 
De Vogelaere Marnix  

  
 
Afwezig voor RvB:  

De Bruycker Linda  
 
Aanwezig als werkend lid: 

Engels Steven en Engels Eic (Oud Stadhuis) – Scheyving Luc en De Soete 
Christel (Willem Tell) – Windels Phillippe en Vandeburie Christophe (De 
Nachtegaal) – Verstaen Marc (Advice) – Peeters Jos (Zeeduivels) – Coen 
Tony en Van Huffel Carlos (Christiane & Dirk) – Claeys Etienne en 
Goossens Arseen (Polderzicht) – De Baets William en Lefebure Erik 
(Morgenzonneke) – Van den Bossche Roger (Molenhof) – Van Houtte André 
(Leiezonen) – Librecht Daniel (Den Toren) – Heyerick Paul (Sportwereld) – 
Dobberaere Davy en Vandenberghe Marnix (De Kroon) – Strooband Henny 
(Groene Laken) – Christiaens Gerrit (Derby) – Huys Eddy (De Vierschaar) – 
Jacobs André en Van Hille Julien (Notelaar-Classics) – Nobels Luc en 
Vanhoolandt Koen (Parkske) – Recollecte Patrick (Sportvrienden) – 
Vanmoerkerke Lauretta en D’Havé Dirk (Steenen Tafel) – Bracke Tom ( Den 
Boer) – Pijpaert Eddy (De Vrolijke Tappers) – De Witte Joan en Van 
Rijckeghem Geert (Leiedonck) – Verstruynge Koen (De Kastelein) – Colpaert 
Christiaan (Real Tonne) – Dousselaere Mario en Van de Velde Danny 
(Vaartvrienden) – Dobbelaere Dirk (Plancheetje) – Van Eeckhoutte Georges 
(Tonneke) – Burms Roger en Vriendt Herman (BKK Pool Fiction) – 
Verhaegen Willy (Excellentie) – Van der Zalm Luc (De Ivoren Bal) – Colin 

 

 



Philemon (Zwaantje) – Cornelis Xavier (Magagolf) – Lowie Martin 
(Tonnevrienden) – Meulenijzer Werner (Primus) – Ozdemir Eba (Argos) – 
Maeyens Christiaan en Scherre Christiane (Noendries) – De Donder Hugo 
(Cheers) – Vorstermans Willy en Hutse Marc (De Patrijzen) 
 

Afwezige clubs: 
Harmonie – Les Deux Clefs – Sportief Eeklo – Sody’s  
 

Volmachten: 
Gunst Lindsay (Ad-vice) aan Verstaen Marc (Ad-vice) – Taghon Peter 
(Leiezonen) aan Van Houtte André (Leiezonen) – Huys Xavier (De 
Vierschaar) aan Huys Eddy (De Vierschaar) – Backx Phillippe 
(Sportvrienden) aan Recollecte Patrick (Sportvrienden) – Van Houtte Michael 
(Real Tonne) aan Colpaert Christiaan (Real Tonne) – De Craene Hoornaert 
(Plancheetje) aan Dobbelaere Dirk (Plancheetje) – Beirnaert Johan (Ivoren 
Bal) aan Van der Zalm Luc (Ivoren Bal) – Poelman Wesley (Zwaantje) aan 
Colin Philemon (Zwaantje) – Meuris André (Primus) aan Meulenijzer Werner 
(Primus)  
 

Leden: 
 Vervondel Ronny (Advice) – Van Eeghem Ronny (De Kastelein) 

 
 Een aanwezigheidsregister werd ondertekend door alle aanwezige werkende leden. 

 
Opmerking:  Dhr. De Vogelaere Marnix (lid RvB) nam geen plaats (vrijwillig) aan de 

bestuurstafel ? 
 
 

2. Openingswoord: 
 

De vergadering startte omstreeks 14h10 met een dik half uurtje vertraging! 
De voorzitter heette iedereen (en in het bijzonder de leden van de nieuwe 
aangesloten clubs) van harte welkom op deze algemene vergadering vzw GEOZ. 
Hij stelde nog eens duidelijk voor wie deze vergadering bestemd is! De 2 werkende 
leden van iedere club (welke opgegeven worden bij de clubaansluiting) worden 
schriftelijk uitgenodigd naar de algemene vergadering vzw GEOZ. Uiteraard dienen  
de opgegeven werkende leden lid te zijn van de vzw GEOZ. Wanneer een werkend 
lid niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering vzw GEOZ kan deze 
volmacht geven aan een ander werkend lid (van om het even welke aangesloten 
club) zodat deze volmachtdrager een evt bijkomende stem kan uitbrengen! 
 

      3.  Financiel: 
 

De voorzitter deelde mee dat de heren Verdonck Gert en Van de Velde Bart de 
boekhouding van de vzw GEOZ gecontrolleerd hebben in april 2008 voor het 
boekjaar 2007! Hiervan werd door de controlleurs een verslag opgemaakt welke na 
goedkeuring door de RvB vzw GEOZ overhandigd werd aan alle clubs. Algemeen 
kan men stellen dat er geen grote afwijkingen of tekortkomingen werden 
vastgesteld door de controlleurs. De penningmeester vzw GEOZ dhr. De Decker Jo 
gaf enige toelichting bij dit verslag. 



Bijkomend werd er door de penningmeester aan alle clubs een overzicht 
overhandigd van de huidige financiële toestand van het verbond GEOZ.(resultaat 
2008 tov begroting 2008) 
Alle aanwezige kregen dan ook de gelegenheid tot vraagstelling. 
Tot slot werden er onder de aanwezigen 2 vrijwillgers gevraagd om begin 2009 
controle uit te voeren op de boekhouding vzw GEOZ voor het boekjaar 2008. De 
heren Vervondel Ronny en De Baets William werden weerhouden. Verdere 
afspraken zullen met RvB GEOZ gemaakt worden met deze 2 personen. 
 

     4.  Tijdschrift Heet van de Naald: 
 

Hier kon de voorzitter niets anders dan toegeven dat omtrend het tijdschrift HvdN 
alles op een laag pitje draait! Bedoeling was om vanaf het voorbije seizoen het 
tijdschrift 4x / jaar te laten verschijnen + een extra editie na de kampioenschappen. 
Spijtig genoeg heeft vzw GEOZ deze belofte niet kunnen nakomen! Ook 
benadrukte de voorzitter dat mevr. Lindsay Gunst welke instond voor het opmaken 
van het tijdschrift hier geen enkele schuld intreft, integendeel! Hij bedankte dan ook 
Lindsay nogmaals voor haar eerdere geleverde inspanningen. 
Positief nieuws hieromtrent is dat dhr. De Baets William en mevr. Gunst Lindsay 
zich samen geëngageerd hebben om te proberen nieuw leven in te blazen in het 
tijdschrift HvdN. Dit werd zowel door het  bestuur GEOZ als door de clubs als zeer 
positief onthaald. Natuurlijk moeten hierrond verdere afspraken gemaakt worden.  
De secrataris wist mede te delen dat hij van beide leden een email ontvangen had 
mbt  hun bereidwilligheid om het tijdschrift nieuw leven in te blazen. Afspraak werd 
gemaakt om dit verder te bespreken op de ek. bestuursvergadering vzw GEOZ 
waarna definitieve afspraken gemaakt zullen worden met Lindsay en William. 
De secretaris suggereerde om het tijdschrift evt een nieuw naam te geven! 
We kijken er alvast naar uit! 
   

   5.  Algemene vergadering BGB : 
 

Op zaterdag 16-08-2008 ging er een algemene vergadering BGB door in Ternat 
voor alle aangesloten verbonden. Ons verbond vzw GEOZ werd er 
vertegenwoordigd door de voorzitter dhr Freddy De Mol. (verslag terug te vinden op 
de BGB website – www.golfbiljart.be) 
Traditiegetrouw werden er de nieuwe dokumenten overhandigd aan de verbonden. 
(reglementen – adressenlijsten – wedstrijdformulieren - …) 
Ook werd er een punt aangebracht welke betrekking had met ons verbond GEOZ. 
Door één onzer GEOZ-clubs nl. BC Megagolf (Ruiselede) werd een aanvraag 
ingediend bij BGB om zowel een club aangesloten bij verbond GEOZ (O VL) als bij 
het verbond WGF (W VL) hier hun thuis lokaal te hebben. Dit werd evenwel 
negatief beantwoord!(cfr reglement BGB!) 
 

   6.  Competitie 2008-2009: 
 
Wat betreft de competitie 2008-2009 zijn er niet veel verschillen tov de vorige 
competitie. Er zijn eveneens 64 ploegen aangesloten (43 clubs) verdeeld over 5 
reeksen. De reeksindelingen zijn tot stand gekomen volgens het eindklassement 
van het voorbije seizoen. 
Kalenders en speeldata zijn terug te vinden op de GEOZ website. 
(www.geozbiljart.be) 



Tijdens de vergadering werden de spelerskaarten voor het seizoen 2008-2009  
overhandigd aan alle aanwezige clubs. De afwezige clubs zullen deze asap krijgen. 
Ook werd gevraagd aan alle clubs om zo snel mogelijk de wedstrijduitslagen en 
wedstrijdbladen door te sturen naar de verantwoordelijken.  
 

7. Bekercompetitie 2008-2009: 
 

Wat betreft de bekercompetitie 2008-2009 wordt het zelfde systeem gehandhaafd 
als bij de vorige bekercampagnes. Eén wijziging werd doorgevoerd nl. de 
wedstrijden worden gespeeld in het lokaal van de eerst uitgelote ploegen! Wanneer 
echter het lokaal bezet is of niet beschikbaar is wordt de wedstrijd omgewisseld 
maw wedstrijd gaat door in lokaal van tweede uitgelote ploeg. Indien er hier ook 
een probleem is wordt er door de RvB vzw GEOZ een lokaal aangeduid. 
Voorronde van de bekercompetitie gaat door op vrijdag 12 september! Trekkingen 
werden reeds vroeger gedaan tijdens de kalendervergadering. 

  
    8.  Aanpassingen reglementen : 
 

Voor het komende seizoen werden enkele reglementenwijzigingen doorgevoerd. 
Deze werden tijdens deze algemene vergadering uitvoerig toegelicht door onze 
voorzitter. (die tevens is van de BGB reglementencommissie) 
Al deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in het nieuwe reglementenboek. 
 
 

     9. Overhandiging formulieren: 
 

Tijdens deze algmene vergadering werd aan alle clubs een enveloppe overhandigd 
met alle nieuwe formulieren en reglementen mbt seizoen 2008-2009. 
  

    12.  Toegevoegde punten clubs / ploegen /leden: 
 

a. Voorstel: een speler van een lager ploeg (binnen zijn club) 1x / jaar laten 
meespelen in een hogere ploeg tijdens de bekercompetitie! (Sportvrienden) 

 
Dit voorstel werd niet weerhouden! 
 

b. Waar zijn de borgen van de clubs gestort en waarom krijgt een club geen 
bewijs van eventuele storting. Zijn de borgen geblokkeerd? Kunnen ze 
aangesproken worden voor andere doeleinen? (Willem Tell) 

 
De borgen van de clubs staan op een aparte rekening! 
Betalingsbewijs van opgestuurde fakturen naar clubs geldt hier als bewijs. 
De borgen worden niet aangewend voor andere doeleinden. 

Hier bekende de pennigmeester dat hij de borgenrekening aangewend had 
om bepaalde openstaande schulden vzw GEOZ te vereffenen! (€1500) Nu 
de GEOZ rekening dit terug toelaat zal dit bedrag asap terug gestort worden 
op de borgenrekening.   
 

c. Waarom moeten clubs voor een groene kaart €7 betalen terwijl ze zelf 
aangekocht worden voor €4, dit is een winstmarge van 75%! Gelet op het 
feit dat GEOZ een vzw is, is dit dan iet wat overdreven? (Willem Tell) 

 



Vooreerst is het zo dat wij vzw GEOZ een groene kaart dienen aan te kopen 
voor €5 ! 
Door de stijgende portkosten hebben wij vzw GEOZ reeds enkele jaren terug, 
de prijs opgetrokken naar €7. (meeste kaarten dienen per post opgestuurd te 
worden!) 
Trouwens bij de meeste verbonden is de vraagprijs €7 ! Best zou zijn dat BGB 
hier een verkoopprijs vastlegt! (alle verbonden gelijk) 
 

d. Waarom moet een speler die niet wenst deel te nemen aan de 
kampioenschappen toch een bijdrage betalen van €5 ? Gezien het aantal 
leden in GEOZ, verruim je de inkomsten van GEOZ aanzienlijk maar 
waarvoor dient die dan? Wetend dat het verlies van de kampioenschappen 
enkel te wijten is aan het feit dat er veel te laat aan zo’n dergelijke 
organisatie begonnen is. Beschouw ik deze bijdrage totaal misplaatst? 
(Willem Tell) 

 
Deze vraag is twee-ledig en heeft niets met elkaar te maken! 
Ten eerste: (€5 extra) 

De ledenbijdrage werd inderdaad opgetrokken van €15 naar €20 met als 
compensatie dat ieder lid gratis mag deelnemen aan de GEOZ-
kampioenschappen ! (in alle disciplines!)  
Dit komt neer op een +/- 0 operatie voor vzw GEOZ!  
Hebben normaal +/- 600 leden en ook +/- 600 inschrijvingen bij de GEOZ 
kampioenschappen!  
Bijkomend voordeel is echter dat er minder werk en administratie nodig is bij 
deze kampioenschappen! 

Ten tweede: (inrichting kampioenschappen) 
Toegegeven, er werd inderdaad te laattijdig begonnen aan de voorbereiding 
van dit evenement mbt vastleggen lokatie! 

 
 

e. Indien GEOZ blijft procederen en verliest, hoeveel moet deze dan betalen? 
Als de kas van GEOZ dit iet kan dragen zijn de clubleden dan mede 
verantwoordelijk voor eventuele gevolgen? Volgens geruchten werd nun 
reeds €5000 betaald, heeft GEOZ daar geld genoeg voor of zal daarvoor 
reeds het geld van de komende competitie aangesproken worden? Zo ja, 
komt het komend jaar niet in het gedrang? (Willem Tell) 

 
Op vandaag weten wij ook nog niet wat de uitspraak en het einde zal zijn in 
deze rechtzaak! 
Dat dit financiële gevolgen zal hebben voor de vzw GEOZ is een feit! Het juiste 
bedrag zal medegedeeld worden naar alle clubs/leden van zodra alles bekend 
is! 
Belangrijke opmerking hier: het is echter niet vzw GEOZ die een rechtzaak 
aangespannen heeft!  
Rechtzaak werd door dhr.De Vogelaere M. aangespannen tegen de vzw GEOZ, 
dus …wie is vzw GEOZ? 
Het komende competitiejaar komt zeker niet in het gedrang wat betreft 
financiën! 
 



f. Wat zijn de voorwaarden om als club de bediening en drankbeheer van de 
Happening te mogen doen? Mag een andere club zich ook kandidaat stellen 
om zijnkas te spijzen? (Willem Tell) 

 
Hier kunnen we zeggen dat er geen voorwaarden gesteld! 
De RvB is hiermee zeer tevreden aangezien uitstekende lokatie (ruime zaal) en 
goede organisatie! Ons motto is dan ook: wat goed is, goed laten! 
Iedereen kan of mag zijn kandidatuur stellen! 
 

g. Hoe moet men het reglement “de vervanger mag ten allen tijde invallen” 
interpreteren? (diverse leden) 

 
Over dit punt werd er heel wat gediscussieerd.  
Zoals het nu in het reglement BGB vermeld staat mag de reserve speler altijd, 
op gelijk welk moment, op gelijk welke plaats, invallen en spelen. Ook al is de te 
vervangen speler aanwezig! Dit kan uiteraard leiden tot onsportieve toestanden, 
daarvan was iedereen zich van bewust. Dit reglement is reeds enkele jaren 
stilzwijgend van toepassing gemaakt!  
De secretaris GEOZ deed voorstel naar alle aanwezige clubs om dit BGB-
reglement niet op te nemen in onze eigen interne GEOZ reglementen! Maw een 
invaller mag slechts spelen nadat de effectieve speler vermeld op wedstrijdblad  
niet aanwezig is of geweest is. Uiteraard moet de invaller vooraf vermeld zijn op 
het wedstrijdblad.  
Alle aanwezige clubs waren hiermee akkoord! Zodoende is dit vanaf de 
competitie 2008-2009 van kracht binnen vzw GEOZ. 

 
     

Deze algemene vergadering vzw GEOZ eindigde omstreeks  17h00! 
 
 
Getekend, 
 
Voorzitter        Secretaris 
Freddy De Mol       Freddy Cooreman  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vergadering eindigde om 20h 15!  

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


