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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  09-01-06. 
 

Ref. FC/2006/01 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Destelbergen in Olympia Gym! 
De vergadering startte om 19h00. 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere 

Marnix – De Witte Etienne – De Decker Jo. 
 
Verontschuldigd:: Gunst Lindsay. 
 
 

 

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Het vorig verslag werd door iedereen goedgekeurd!  
 

2. Financieel: 
 

Alle documenten + de nodige informatie zijn opgestuurd naar VSDC mbt het 
oprichten van een nieuwe vzw conform de nieuwe richtlijnen.  
Wanneer alles in orde is zal overdracht van rekeningvolmachten gebeuren! Hiervan 
moet dringend werk gemaakt worden! 
Financiële toestand van GEOZ is goed en niet veel veranderd tov vorige maand! 
Nog te innen: nieuwe aansluitingen na 1 sept 05 (> 100 leden) : +/- €1750 
 

3. Biljarts Kampioenschappen: 
 

Het contractvoorstel dat we ontvingen van de firma All-biljarts mbt het gratis 
plaatsen van biljarts op de kampioenschappen (verbondskampioenschappen en 
Beide Vlaanderen) werd voorgelegd aan een expert! Een tegenvoorstel werd 
opgemaakt en wordt opgestuurd naar All-biljarts! 
Men dient deze zaak dringend af te werken om zekerheid te krijgen betreffende 
beschikbaarheid van de tafels op de komende kampioenschappen! 
 

4. Heet van de Naald. 

 

 



 
Ons eerste nr. van HVDN in de nieuwe lay out heeft positieve kritieken gekregen, 
zowel naar lay out als naar inhoud! Volhouden en voortdoen op de ingeslagen weg 
is de boodschap! Hierbij nogmaals een oproep naar alle bestuursleden (en ook 
naar al onze leden) om mee te werken met Lindsay aan ons maandblad! 
Ondertussen is ons 2

de
 nummer een feit (ziet er terug schitterend uit) en zal 

eerstdaags naar copycenter gebracht worden om te versturen in week 3 naar onze 
abonnee’s! 
Hierbij ook nog een oproep - wie info heeft om in het tijdschrift te plaatsen gelieve 
dit door te sturen naar iemand van het bestuur! (bij voorkeur naar Lindsay) 
 

5. Website: 
 

Niet veel verandering de laatste tijd op de GEOZ-website!  
We zien toch dat er reeds verschillende leden het (hulp)programma gedownload 
hebben om zo de uitslagen direct op de website te plaatsen! Hierbij nogmaals een 
warme oproep naar alle andere leden om dit eveneens te doen zodat het werk van 
de bestuursleden mbt uitslagen en standen sterk kan gereduceerd worden!  
Bij eventuele vragen, problemen of moeilijkheden kan Jo altijd gecontacteerd 
worden via email (Jo@i-manager.be) of via gsm (0478/78.75.57) 
We vragen de ploegen aan GEOZ bekend te maken wie deze taak op zich zal 
nemen (max 2 per ploeg) 
 

6. Bekerwedstrijden Primus A – Olympia Gym A : 
 

Daar er nieuwe elementen naar voor gekomen zijn mbt de bekerwedstrijd Primus A 
– Olympia Gym A werd de eerder genomen beslissing (forfaitzege voor Olympia 
Gym A) teniet gedaan.  
De verantwoordelijken van Primus A werden door de voorzitter uitgenodigd naar de 
vergadering RvB om hun relaas te doen. 
Beslissing van het bestuur is dat zowel heen als terugwedstrijd gespeeld zullen 
worden op een andere datum! Beide clubs dienen zo snel mogelijk data overeen te 
komen en doorgeven naar het verbond! 
 
 

7. Interverbondscompetitie GEOZ - Aalst: 
 

De voorzitter en de secretaris van GEOZ zijn samengekomen met de mensen van 
het bestuur Aalst om het voorstel mbt een interverbondscompetitie GEOZ –Aalst 
verder te bespreken! Binnen het verbond Aalst werd een speciale vergadering 
belegd met de ploegen van ERE-afdeling om deze zaak verder te bespreken! Het 
bestuur wist onze te vertellen dat de opkomst en de interesse zeer miniem was! (3 
ploegen!) Zodoende wordt er niet ingegaan op dit voorstel door het verbond Aalst! 
GEOZ vind dit spijtig en een verloren kans mbt verruiming en vernieuwing binnen 
het biljartgebeuren!  
Anderzijds kwam Aalst met een tegenvoorstel om eventueel een bekerfinale te 
organiseren tussen de bekerwinnaars van beide verbonden! Dit kan volgens hen 
een eerste stap zijn naar een verdere samenwerking. GEOZ stond niet afkerig 
tegenover dit voorstel en zal kijken wanneer dit evt kan doorgaan. (is er nog ruimte 
tijdens kampioenschappen?) 



Verder werd er overeengekomen om regelmatig eens samen te komen met beide 
verbondsbesturen om eens van gedachten te wisselen. GEOZ nodigt ten gepaste 
tijde Aalst uit! 
  

 
8. Competitie 2006-2007: 

 
Nu de interverbondscompetitie afgeblazen is kan GEOZ zich toespitsen op zijn 
eigen competitie! Het voorstel door de secretaris Freddy C met de daaraan 
verbonden principes werd unaniem goedgekeurd door het bestuur!  
Wordt uitvoerig naar voorgebracht tijdens de algemene vergadering van 25 februari 
2006. 

 
 

9. Bekercompetitie 2006-2007: 
 

Ook het voorstel van de secretaris mbt de bekercompetitie 2006-2007 werd door 
het bestuur unaniem aanvaard! 
Dit zal eveneens op de algemene vergadering besproken worden! 

 
 

10. Kampioenschappen 2006 : (verbond / beide vlaanderen) 
 

Voor wat betreft de kampioenschappen 2006 zijn de meeste zaken geregeld! Het 
komt er nu op aan om zo rap mogelijk het contract mbt biljart rond te krijgen! 
Affiches en inschrijvingsformuliern worden aangemaakt om deze op de algemene 
vergadering mee te geven met de diverse clubs! 
Er werd ook beslist om voor de mensen die meehelpen tijdens de 
kampioenschappen deze te voorzien van polo’s (met GEOZ embleem) om deze 
beter herkenbaar te maken! De bestuursleden worden voorzien van een hemd! 
 
Nogmaals ter herinnering : deze kampioenschappen gaan door van 08/04 tot 
23/04/2006 in zaal de Kring te Lochristi! 
 
 

11. Algemen vergadering GEOZ: 
 

De algemene vergadering GEOZ gaat door op 25 februari 2006 te Gontrode / 
Melle. De secretaris maakt de agenda op en stuurt deze op samen met de 
uitnodigingen naar de diverse clubs 

 
 
 

12. Brieven in / uit: 
 

In: verbondsbladen 
 
Uit: documenten mbt nieuwe vzw naar VSDC 
 Contractvoorstel naar All-biljarts. 
 

13. Varia: 
 



a. Door de inrichters van het Kampioenschap van België zal er zoveel mogelijk 
beroep gedaan worden op officiële arbiters (nationaal) van het verbond GEOZ! 
Dit om zoveel mogelijk grote afstanden (en km-vergoedingen)  te vermijden! 

 
b. Op 18 februari 2006 gaat de algemene vergadering BGB door te Ternat. Deze 

zal bijgewoond worden door de voorzitter Freddy DM en verantwoordelijke 
ledenbeheer Linde DB. 

 
c. Voor de GEOZ kampioenschappen krijgen zowel de GEOZ kampioen van vorig 

jaar evenals de eerste 3 van de stand man van het seizoen een wildcard voor 
deelname aan de GEOZ kampioenschappen. Wat betreft de 
Kampioenschappen van beide Vlaanderen krijgt de kampioen van vorige editie 
eveneens een wildcard. 

 
d. Een lokaal welke gelegen is in het verbondsgebied Aalst is vrijgegeven door het 

verbond Aalst om deel te nemen aan de competitie van het verbond GEOZ. 
 
 
 
De vergadering eindigde om 23h30! 
 
Volgende vergadering op maandag 06/02/2006 om 19 h te Destelbergen in Olympia Gym 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 

        


