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                                     Zondag 23/08/ 2015 

 
Verslag Algemene vergadering GEOZ van vrijdag 14/08/15 te Lotenhulle bij 

Christianne & Dirk 

 
 
 
 
 

1. Opmaak aanwezigheidslijst 
                 Van de 41 clubs waren er 37 vertegenwoordigd, persoonlijk ,of via een volmacht.       
                 Bc Den Toren, BC Poldervrienden, BC Rimalin, BC DSW zijn in gebreke gebleven  
                 en worden hiervoor beboet volgens de reglementen met 15 euro. 
 

2. Verwelkoming en openen van de vergadering 

Met enige vertraging heeft Jean-Paul de vergadering geopend (file op snelweg).  
 
Met droefheid vermelden wij het ontslag van onze secretaris Dhr. Erik Lefebure. 
Wij danken hem voor alle bewezen diensten en wensen hem het beste voor de 
toekomst. 
 
Ook Dhr. Delange werd voorgesteld aan de werkende leden, waarna er een 
stemming gebeurd is i.v.m. zijn al dan niet toetreding tot de RvB Geoz.  
Hierover is geen concensus binnen de huidige RvB Geoz. 
 
De uitnodigingen algemene vergadering vzw Geoz naar de werkende leden toe 
werd via e-mail (tijdig) verstuurd! Bij de uitnodiging stak eveneens de agenda + 
volmachtformulier (bij evt afwezigheid). 
Op de agenda is er geen sprake van kandidatuur Dhr. De Lange Dany! 
Ook niet bij eventuele bijkomende agendapunten (er waren geen). 
 
Op de algemene vergadering werd persoon X toch voorgedragen als kandidaat 
bestuurslid, waarna er een (geheime) stemming werd gehouden! 
Uitslag:  33 JA  22 NEE  1 BLANCO 
 
Bij nazicht en kontrole aanwezigheidslijst + volmachten kom ik tot volgende 
conclusie: 
- er waren slechts 38 werkende leden aanwezig op de algemene vergadering 
- Enkel 2 geldige volmachten ontvangen 
- Bestuursleden (4) niet vermeld (niet getekend) op aanwezigheidslijst! 
 
Dus in totaal waren er 40 (zonder bestuursleden) of 44 (met bestuursleden) 
stemgerechtigden aanwezig! Toch zijn er 56 stembiljetten geteld! 
 
Daarom moet op de volgende vergadering RvB Geoz besproken worden hoe dit 
verder afgehandeld kan worden. Coöpteren (voorlopig bestuurslid zonder 
stemrecht) tot de RvB Geoz is een mogelijkheid. Nu kan volwaardig bestuurslid 
worden op de volgende statutaire vergadering mits nieuwe stemming. 
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3. Financieel 
Op 14/08/2015 was de financiële toestand vzw Geoz in lijn met de 
vooropgestelde begroting. Twee clubs en ook enkele individuele boetes zijn tot op 
heden niet vereffend. De betrokken personen/clubs zijn hierover aangesproken en 
dienen dit te vereffenen voor de start van de komende competitie. 

 

                 De grote kosten dit jaar: a) Happening 

                                                             6719 euro graag besteed aan de leden. Prijskaartje  
                                                             loopt elk jaar wel omhoog net als de opkomst tot onze   
                                                             schitterende afsluiter van het speelseizoen.  
                                                        b) Kampioenschappen 

                                                             Een negatief saldo van 3104 euro (Geoz). Men moet   
                                                             wel weten dat er een kleine 6000 euro aan prijzengeld  
                                                             is verdeeld. 

 
 

4. Geoz competitie 2015-2016 

                 Er spelen 69 ploegen competitie dit jaar, zijn er 3 meer als vorig seizoen. Dit met  
                 41 clubs, zelfde als vorig seizoen. Er zijn 14 ploegen per reeks, enkel 1 reeks in  
                 4e afdeling met 13 ploegen.  
 

Start competitie op vrijdag 21/08/2015, laatste speeldag weekend 2/4/2016. Er zijn 
26 speeldagen.  
 
Er kan aan onze clubs terug gevraagd worden om de laatste speeldag vervroegd 
te spelen, dit om de nodige 4 weken ruimte te hebben om Geoz & Oost-Vlaams 
Kampioenschap 2016 te organiseren. Wordt vervolgd.  

 

Vervroegde wedstrijden: ERE: wedstrijd 20 (11/09/2015) en wedstrijd 23        
(09/10/2015) 

 1ste : wedstrijd 20 (11/09/2015) 
 
Vaste wedstrijddag: 1ste : wedstrijd 23 vast op zaterdag 12/03/2015 
 2-3-4 afd. : wedstrijd 20 vast op vrijdag 

19/02/2016 
         wedstrijd 23 vast op vrijdag 

18/03/2016 
 
Ploegsamenstellingen was niet ok! 14 ploegen in gebreke (allen clubs met 

1 ploeg) 
 
Groot reglementenboek is niet extra te verkrijgen (1 exemplaar/club 

voorzien)! 
 

Indien er veranderingen i.v.m. de kalender gebeuren, dit doorgeven aan Freddy 
Cooreman via sms of e-mail door beide betrokken ploegen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
          

 
5. Ledenbeheer 
-  649 leden: overzicht op website van niet-speelgerechtigde spelers vanaf      
zaterdag 15/08/2015 op website Geoz door Freddy Cooreman. 
- Iedereen nieuwe letterwaarde, hoogste letterwaarde telt wanneer speler speelt 
in 2 verbonden (ook nationaal). 
- Spelerskaarten: Bij het niet correct doorgegeven letterwaarde van BGB wordt er 
gratis een nieuwe opgemaakt. Ook na 10 gespeelde wedstrijden voor de nieuwe 
leden is er een herwaardering (is volgens reeks) wordt ook aangepast door 
Freddy Cooreman. 
                           
6. Aanpassen reglementen 

Speler mag op dezelfde dag 2 maal spelen in 2 verschillende verbonden, 
nationaal  ook mee. Staat op p.71 in de grote reglementenboek BGB. 

 

7. Toelichting bekerformule 

Dit jaar 3 voorrondes Geozbeker i.p.v. 4 vorig jaar, namelijk zat. 12/09/2015 & zat. 
10/10/2015 & vrij. 13/11/2015. Alle winnaars van voorronde 3 gaan naar GEOZ-
beker … alle verliezers naar TOEKOMST-beker met uitzondering van ploegen uit 
ERE en 1ste afdeling!  
1/8ste finales worden gespeeld met heen- en terugwedstrijden op vrij. 18/12/2015 
& vrij. 22/01/2016. 1/4e finales met heen- en terugwedstrijden op vrij. 19/02/2016 
& vrij. 11/03/2016. 1/2e en finales op kampioenschap Geoz. 
Toekomstbeker: zat. 19/12/2015 & zat. 22/01/2016 & zat. 20/02/2016 & zat. 
19/03/2016. Wedstrijden i.v.m. bekercompetities zullen ook kunnen ingeven 
worden op website Geoz. Wedstrijdbladen dienen wel opgestuurd te worden naar 
Freddy Cooreman i.v.m. eventuele controle. 

 

8. Verbondskampioenschap 

Niet meer in Lotenhulle (kleine vergoeding), nieuwe locatie(s) worden gezocht. 
 

9. Navraag over nieuwe BGB-reglementen 

Zie punt 6: Is niet behandeld via de reglementencommissie (niet correct). Beslist 
op Petite Comité BGB: Geoz niet akkoord, komt op volgende RvB BGB. 

 

10. Rondvraag aan alle clubs 

Iedere club ingeschreven voor 15 april krijgt reductie, namelijk inschrijvingsgeld 
voor beker (50euro) en competitie (15euro). Dit is echter niet van toepassing voor 
nieuwe clubs. Voor BC Fonteyn en BC Retro is er een tegemoetkoming gedaan 
via de groene kaarten, staat in een vorig verslag van RvB Geoz (maar geen 
reductie omdat ze nieuwe clubs zijn). 
Rubbers: Afhankelijk van het al dan niet vernieuwen van de biljart, is men 
verplicht bij de start van het speelseizoen in augustus, de nieuwe GBT rubbers te 
gebruiken (reglement). Eventuele klachten kunnen doorgestuurd worden naar 
BGB, die zullen behandeld worden op hun eerstkomende vergadering. 

 
 

 
 

 
 

Voorlopig vervangende tot nader order secretaris Franky Debaene 
  

                      


