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Verslag algemene ledenvergadering 17 augustus 2012 

Lotenhulle 
 
 
Aanwezig RvB, Freddy Cooreman, Sierens Jackie, Etienne De Witte,Chris Maerschalck,     
      De Mol Freddy, Hoste Ivan 
 
Afwezig RvB: Geen 
 
Aanwezig werkende leden:  
 

Werkende leden: 46  
                        Volmachten        12                     

 Verhouding:  58/74 
 
2. Verwelkoming:   
        
  Freddy De Mol opent de vergadering. 
  
3. Herverkiezing FDM, aanvraag tot nieuw mandaat Lefebure Eric:  
 
  Stemmingsbriefjes worden rondgedragen 
  FDM wordt herverkozen  54/4 FDM herverkozen 
  Lefebure Eric wordt verkozen  51/7 Lefebure verkozen 
 
4. Financieel: 
 

Freddy Cooreman neemt het woord en legt zijn balans GEOZ werkjaar 2011-
2012 voor aan de werkende leden. 

Een speciale aandacht gaat naar de organisatie van de kampioenschappen 
waaruit blijkt dat er een meer positieve noot te constateren valt. 

Ook gaat de aandacht naar de happening. Het GEOZ heeft er een nieuw 
initiatief genomen om de clubs(leden) een tegemoetkoming te doen van een bierkaart 
ter waarde van 5€. Daardoor komt de bijdrage voor de happening per speler slechts 
op 5€ in plaats van 10€.  

Aan de hand van grafieken zien we de positieve evolutie binnen het GEOZ. 
Met meer uitgaven naar de leden toe en minder inkomsten uit de bijdragen van de 
clubs is de balans terug dezelfde als vorig jaar. 
 Dit is het gevolg van meer inkomsten uit de kampioenschappen en het beter beheer 
van de gelden. 

Ideeën tot het verdelen van de gelden naar de clubs toe wordt besproken 
binnen de RvB. 

Ten slotte; zullen de statuten moeten aangepast worden. 
 

Golfbiljartverbond  vzw  GEOZ 
Maatschappelijke zetel: Middelweg 14 
           9910 URSEL 
Bankrekeningnummer: KBC – 445-5526281-61 
Financieel Beheer: F. Cooreman – Middelweg  114  
   9910  URSEL 
  Tel./ Fax : 09 / 374.53.34 
  Mobile :     0478 / 45.91.50 
  Email: cooreman.freddy@telenet.be
  

mailto:cooreman.freddy@telenet.be
mailto:cooreman.freddy@telenet.be


Freddy Cooreman bedankt alle clubs voor de tijdige betalingen, daardoor zijn 
bijna alle clubs vrij van schulden aan het Geoz. 

 
 

 
5. Aangepaste reglementen: 
 
  FDM geeft tekst en uitleg met betrekking tot de nieuwe reglementering. 
   
   --------------------------------------------------- 
 
 Pauze wordt ingelast met een drank aan alle aanwezige leden. 
 
   ----------------------------------------------------  
 
6. Competitie 2012-2013: 
 

Uitleg wordt gegeven door FC over het tot stand komen van de reeksindeling. 
  Er wordt gestart met 13 ploegen per reeks. 

Het was niet makkelijk om iedere club(ploeg) gelukkig te maken daar er  
verschillende clubs gestopt zijn en er ook bijgekomen zijn. 

Het was nodig om, meer dan normaal, ploegen te laten stijgen, wat niet altijd 
 evident was. 

 
7. Bekercompetitie: 
 

In een adem gaat FC door met uitleg over de nieuwe aanpak van de 
bekercompetitie, namelijk dat de halve finales ook tijdens de kampioenschappen 
zullen gehouden worden, en dit zowel voor de GEOZ- als voor de toekomstbeker. 

Verder legt hij de nieuwe site “New Geoz” uit. 
Let wel, de uitslag moet nog altijd bericht worden via telefoon, sms of e-mail 

na het beëindigen van de wedstrijd. Deze moeten verstuurd worden naar FDM. 
Het ingeven van de wedstrijden op New GEOZ moeten ten laatste gebeurd 

zijn tegen zondagavond van het weekend, om zo vlug als mogelijk de standen te 
kunnen bekend maken. 

Er waren nog enkele clubs die geen verantwoordelijke hadden aangesteld 
om de wedstrijden in te vullen.  

Van een paar clubs is dit op de vergadering ter plaatse opgelost. 
 
 
8. GEOZ  kampioenschappen: 
 

Sierens Jackie maakt bekend dat de kampioenschappen zullen doorgaan 
vanaf 12 april tot 28 april 2013. 

Deze zullen ook plaats vinden in het zaaltje in Lotenhulle. 
De kampioenschappen zullen wel drie weekends in beslag nemen, zodoende 

maakt het ons mogelijk de halve finales en finales van de bekers in twee 
verschillende weekends te laten spelen. 

 
 
9. Gastenboek: 

Op het gastenboek staan er regelmatig ongepaste opmerkingen van om het 
even welke aard te lezen. 

Een voorstel om het gastenboek te sluiten wordt afgewezen,met als reden wat 
volgt. 



“Voor een paar personen die misbruik maken van het gastenboek 
kan men de goede personen die deze weg positief gebruiken(het melden 
van geboortes, trouwen,overlijden, toernooien) niet tekort doen.” 

 
Wel wordt er binnen het bestuur iemand aangesteld om het gastenboek in het 

oog te houden en de foute berichten te verwijderen. 
 
10. Aangebrachte punten van de leden:  
 
  Voorstel van Leo Meuris:  
 

“ mogelijkheid om een match later te spelen” 
 
  Er worden positieve voorstellen gedaan die te overwegen zijn. 
  Voor het seizoen 2012-2013 kan er echter niets veranderd worden. 

 Wel zal er binnen de RvB een agendapunt op de volgende vergadering 
komen met betrekking tot dit voorstel. 
 
 

11. Overhandigen documenten: 
 
  De documenten zijn niet afgehaald bij de BGB door FdM. 

Deze zullen net als vorig jaar naar verschillende centraal gelegen clubs  
 gedragen worden.  

De omliggende clubs kunnen zich daar melden voor afhaling. 
 
12. Einde vergadering: 
 
  Einde vergadering: 22h30 
 
 
 
 
  Cooreman Freddy    Sierens Jackie 
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