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- Aanwezigen : 
- Voor het Bestuur vzw GEOZ ;  
- Van Den Broucke Jean Paul , Bradt Peter , Poelman Steven , Barbier Xavier en Callens 

Didier. 
- Afwezig ; De Bruycker Ronny. 
- Werkende Leden ; 
- Bijlken A & C : Jacobs André en De Smedt Nic ; Boer Janssens : De Smedt Phillippe ; 

Christiane & Dirk : Van Huffel Carlos en De Smet Michel ; De Fonteyn : Roels Jurgen 
en Van De Walle Marnix ; De Retro : Soens Elie en Van De Voorde Sabine ; De Statie : 
Van De Voorde Dirk ; Den Tell : Van Parijs Jelle ; Dynasty : Van Der Haegen William 
& Eechout Leon ; E-Team : Poelman Steven en Boxtaele Sonja ; Excellentie : Rousseaux 
Chris ; Harmonie Fina : Van De Steene Luc ; Kastelein : Dauwens Luc en Werrebroeck 
Eddy ; Leiedonck : De Witte Joan en Delbeque Christophe ; Leiezonen Tonne : Cozijns 
José ; Les Deux Clefs : Pieters Johan ; Maritime : Van De Voorde Ludwig ; Megagolf : 
Van De Sompele Daniel ; Molenhof ; Geraert David en De Ganck David ; Paradijs : 
Verscheuren Marcel en De Rycke Patrick ; Parking : De Donder Hugo en Backx Phillipe 
; Patrijzen : Bradt Peter en Barbier Xavier ; Poldervrienden : Veire Frank ; Primus : 
Meulenijzer Werner ; Routier : Librecht Daniel en De Cock Patrick ; Sniper : De Coensel 
Peter ; Sportwereld : Heyerick Paul ; The Bridge : De Bel Monique en Backx Ronny ; 
Tonnevrienden : Depraetere Luc ; Twipo : Dequae Mario ; Willem Tell : Vigne Rudy ; 
Jockey Boys : Vanderscheuren Martin ; Dorp – Ursel : Verthé Andy . 

- Volmachten : Bauwens Patrick ( Reddy ) aan Van De Steene Luc ; Willems Kenneth ( 
De Wan ) aan Poelman Steven ; Recollecte Patrick ( Sportwereld ) aan Depraetere Luc ; 
Van Laere Kurt ( ’t Zand ) aan Roels Jurgen ; De Maesschalck Luc ( Sportvrienden ) aan 
Van De Voorde Ludwig ; Mertens Dirk ( Primus ) aan Meulenijzer Werner ; Verhaegen 
Willy ( Excellentie ) aan Rousseaux Chris  ; Eric Govers (Tap Team) aan Poelman 
Steven  

- Afwezig : Carre Matthias  : De Ruen Meulen ;. 
 
 

- Er zijn 48 aanwezigen ,  8 Volmachten  en 1 afwezig. 
De nieuwe werkende leden worden verwelkomd en aanvaard door de Algemene 
Vergadering 
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- Welkomswoord  
De voorzitter verwelkomt de werkende leden en vraagt een moment van ingetogen 
herdenken van zij die ons vorig seizoen ( en in het verleden ) ontvallen zijn . 
Ook een proficiat aan Patrijzen A , welke de ERE-reeks van Geoz de laatste 5 jaar 
overheerste . 
Het belooft een spannende competitie te worden en dat kunnen we enkel toejuichen . 
Vanuit het Bestuur van GEOZ hopen we dan ook dat alles in een geest van Fair Play mag 
verlopen. 

 
- Financieel  

Zoals afgesproken op de vorige AV is de volledige boekhouding , ter controle , verstuurd 
naar een werkend lid (Freddy Cooreman) .  
 
Verslag Controle Boekjaar 2018 
Een digitale versie van het volledige boekjaar werd verstuurd naar Freddy 
Cooreman ter controle. 
Er werd geen verdere feedback ontvangen over de controle en de controleur was 
ook niet aanwezig op de algemene vergadering. 
Als gevolg wordt de boekhouding goedgekeurd door de algemene vergadering en 
werd de kwijting uitgesproken voor boekjaar 2018. 
Een volgend persoon werd aangesteld voor de controle van boekjaar 2019 (Luc 
Van Den Steene – Harmonie-Fina). 

  
 
De boekhouding komt volledig online , zoals afgesproken een open en transparante 
boekhouding , beschikbaar ( ter controle ) van alle leden .  
 
Gezien de gunstige kastoestand zal er iets extra naar de leden worden gedaan voor de 
komende kampioenschappen en de Happening. 
 
Er zijn wel nog een 4 – tal clubs welke nog openstaande rekeningen hebben. 
Opgelet : Niet betaald = NIET spelen !!! 
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- Terugbetaling sportpremies  
Martin Van Der Scheuren ( werkend lid van Jockey boys ) brengt ons onder de aandacht 
dat het inschrijvingsgeld kan ( gedeeltelijk) worden teruggevorderd bij uw mutualiteit. 
Formulier downloaden ( bij je mutualtiteit ) en laten tekenen door je clubbestuur . 
Het is ook beter als je je als club laat registreren bij BLOSO. 
 

- Statuten .  
Door de veranderde wetgeving i.v.m. Vzw’s , werden een aantal zaken aangepast. 
Raad van beheer wordt Het Bestuur . 
Er moeten voor alle briefwisseling dezelfde formulieren gebruikt worden (zie dit verslag) 
Oproeptermijn voor vergadering is minstens 15 dagen. 
Bestuur is “hoofdelijk aansprakelijk” ( Steven geeft uitleg ) . 
Administratief bestuur laten registreren in UBO register. 
 
De  Algemene Vergadering keurt deze wijzigingen unaniem goed . 
 

- Innerlijk reglement : 
Ook het “Innerlijk reglement” ondergaat een paar aanpassingen : 
*Afwezig op Algemene vergaderingen ; minnelijke schikking van 25 € .  
                      Kalendervergadering : 15 € . 
*Rechten en plichten van de spelers wordt aangepast !  
*Stijgen naar hogere reeks bij wegvallen ploeg . Enkel als er één reeks verschil is  . 
 
Deze wijzigingen werden goedgekeurd door het bestuur 
 

- Klachten reglement   
De wijzigingen in het “Klachtenreglement” worden meegegeven :  
Die komt er vooral op neer dat er steeds een recht op verdediging aanwezig is . 
En waar men vroeger eerst 125 € moest storten , het nu zo is dat de voorzitter van de 
klachtencommissie eerst de klacht ontvankelijk moet verklaren vooraleer de procedure 
kan opgestart worden . 
 

- Website  
Enkele updates worden door de webmaster toegelicht. 
Ook op het EW ( elektronisch wedstrijdblad ) kunnen nu de FF ( forfaits )  ingegeven 
worden . 
Vraag van de vergadering : Integreren van een zoekopdracht ( om makkelijker personen 
op te zoeken ) Steven bekijkt dit. 
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- Verslag Overlegmoment met de verbonden  
Er wordt toelichting gegeven bij het ( BGB ) overlegmoment met de verbonden .(Xavier)  
 ELO systeem ( berekenen letterwaarden ) zal geëvalueerd worden door BGB. 
 Strafpunt ( in den hof ) kan niet meer gebruikt worden als 1ste keuze wanneer er 

een bal op het strafpunt moet geplaatst worden . Dit zijn de strafpunten achter de 
tappen van het aanvallende doel .  

 BK 20121 wordt georganiseerd door BC De Wan ( GEOZ ° 
 

- Voorstel nieuwe competitieformat  BGB  
Het nieuwe competitieformat ( voorgesteld door BGB ) wordt door de AV afgekeurd met 
eenparigheid van stemmen . 
 

- Tijdswinst bekerwedstrijden 
De competitie en bekerverantwoordelijke stelt dat er teveel tijd verloren gaat bij de 
overgang tussen 2 spellen . Nog vlug naar toilet , sigaretje gaan roken , keu in orde 
brengen , ….. Taak van de kapiteins om spelers ( en scheidsrechters ) klaar te houden 
voor de volgende match , zodat deze onmiddellijk kan gestart worden .  
 

- Kampioenschappen  
Verantwoordelijke Kampioenschappen ( Peter ) is trots op de voorbije editie en daarom 
zal er opnieuw , in grote lijnen , op dezelfde leest gewerkt worden. 
Zaal Ambacht te Oosterzele . 
8 Verhoevens . ½ finales en finales van de GEOZ bekers worden in de zaal betwist. 
ALLE finales zullen in BGB ( of clubhemd ) betwist worden . 
Deze gaan door van 25 maart tot en met 5 april .  
Er wordt iets extra voorzien , waar ALLE spelers kunnen aan meedoen !  
 

- Reglementen : 
Is door Xavier al toegelicht bij het overlegmoment met de verbonden . 
 

- Happening 2020 :  
 6 juni 2020 in Brielpoort Deinze  
organisatie BC De Tonnevrienden. 
Peter bekijkt de mogelijkheid om opnieuw een BBQ te organiseren. 
Zelfde DJ  
Er worden een aantal ( 10 ? ) prijzen voorzien voor de aanwezigen . 
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- Varia: 
Er wordt gevraagd om een financiele tegemoetkoming voor startende ploegen. 
“Depanneren” van spelers uit lagere ploegen bij hoger spelende ploegen in vraag stellen ( 
is een “ privilege van grote clubs ,en discriminerend voor kleinere clubs. ) 
 

- Sluiten van de vergadering 
 
 

Documenten worden op het einde van de vergadering meegegeven 
 
 
 
Voor de  Rvb vzw GEOZ 
Didier Callens 
Secretaris vzw GEOZ 

 


