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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  09-01-07. 
 

Ref. FC/2007/01 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te St. Amandsberg in Café De 
Sporthoek (lokaal De Vrolijke Tappers) 
 
De vergadering startte om 20h00!!! 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere 

Marnix – De Witte Etienne –De Decker Jo 
 
Verontschuldigd: Gunst Lindsay (werk) 
 
  

 

 
1. Vorig verslag: 

 
Het vorig verslag werd  goedgekeurd door alle aanwezige leden van het  bestuur. 
De secretaris had een bemerking bij de goedkeuring van de verslagen: alle 
verslagen worden goedgekeurd door de bestuursleden maar de gemaakte 
afspraken vermeld in deze verslagen worden niet altijd nageleefd! Hiervoor zal de 
secretaris terug een afsprakenlijst opmaken welke maandelijks aan bod komt 
tijdens de vergaderingen RvB.  
 

2. Bekercompetitie 2006-2007: 
 

Tot op heden is de bekercompetitie probleemloos verlopen. Voor de GEOZ beker 
zijn we toe aan de ½ finales! (3 ploegen uit ERE en 1 ploeg uit EERSTE afdeling 
zijn  nog in competitie) Wat de TOEKOMST beker betreft, er zijn nog 10 ploegen in 
competitie. Hier wordt beslist om een tussenronde te spelen zodat men met 8 
ploegen overblijven voor de ¼ finales! Als men doorgaat met deze 10 ploegen 
hebben we iedere ronde inblijvers! 
Tijdens de bekerfinales is er GEEN voordeel voor een lager spelende ploeg! Bij een 
gelijke stand worden er testwedstrijden gespeeld! 
Om +/- 20h vond de openbare trekking plaats van de volgende (4de) bekerronde! 

 
 

3. Financieel: 
 

 

 



Weinig verandering in de financiële toestand vzw GEOZ!  
De verantwoordelijke voor de boekhouding samen met de voorzitter maken 
dringend werk van de boekhouding vzw GEOZ om deze bij te werken zodat 
algemeen overzicht kan gegeven worden van de kastoestand op de eerst komende 
algemene vergadering vzw GEOZ! 
Nog te betalen: Verzekering vzw GEOZ (€ 99) 
                          Reglementenboekjes à BGB (€ 90) 
 
Te innen: abonnementen HvdN 
 
Lokaal Le Café is in vereffening gegaan en alle openstaande schulden bij GEOZ 
zijn overgemaakt aan de betreffende curator! 
 

4. Heet van de Naald: 
 
Lindsay was niet aanwezig op de vergadering maar ze liet ons tel. Weten dat het 
volgend afgewerkt nr. HvdN donderdag ek zal overhandigd worden aan Etienne om 
het dan te laten copieren! 
Bij dit nr. wordt een overschrijvingsformulier gevoegd om de abonnementen te 
vernieuwen! 

 
5. Algemene vergadering vzw GEOZ: 

 
De eerstvolgende algemene vergadering vzw GEOZ zal doorgaan op zaterdag 03 
maart om 13h00! Lokatie moet nog vastgelegd worden!  
Op een volgende vergadering van de RvB zal de agenda voor deze vergadering 
opgemaakt worden. Er wordt gevraagd aan alle leden van het bestuur aanwezig te 
zijn op de algemene vergadering. Ook is het de bedoeling dat ieder bestuurslid de 
zaken toelicht waarvoor hij verantwoordelijk is. 
 

6. Algemene vergadering BGB: 
 

 De voorzitter en de secretaris vzw GEOZ zullen als werkend lid deze algemene 
vergadering bijwonen. Zoals te lezen stond in een verslag BGB vergadering zal 
deze doorgaan op 17 februari te Ternat. Er werd gevraagd aan alle bestuursleden 
eventuele agendapunten voor deze algemene vergadering BGB op de 
eerstvolgende bestuursvergadering naar voor te brengen. Deze worden dan 
overgemaakt naar de BGB. 
 

7.  Verbondskampioenschappen 2007: 
 

 Deze gaan door van 20 april tem 29 april 2007 en dit in de Gemeentelijke Feestzaal 
te Knesselare. Wat betreft de zaal is alles geregeld en in orde! Wel hebben we de 
zaal ter beschikking van woensdag 18 april tem maandag 30 april! (dit voor opbouw 
en afbouw) 
De secretaris heeft reeds alle inschrijvingsformulieren aangemaakt evenals de 
affiche welke op de algemene vergadering meegegeven worden aan de clubs!  
De uiterste inschrijvingsdatum is voorzien tot 14 april zodat de voorzitter deze nog 
tijdig kan verwerken. De openbare trekking is voorzien op dinsdag 17 april om 
20h00 in het Morgenzonneke te Ertvelde. 
De secretaris gaat op zoek naar een lokale brouwer en een traiteur voor tijdens 
deze kampioenschappen. 



Linda neemt contact op met All Biljart mbt het tijdig leveren van de nodige biljarts 
(8 gelijke biljarts !) 
Onze voorzitter neemt contact op met dhr G. Van Houdenhove mbt verlichting 
boven de biljarts. 

 
8.  Aanvraag lokaalsverandering: 
 

 Er is terug een officiële aanvraag tot lokaalsverandering binnengekomen op het 
secretariaat. De vragende ploeg is BC ’t Zwaantje A welke momenteel in Brasserie 
’t Zwaantje te Laarne hun thuiswedstrijden afwerken. Bedoeling zou zijn om in de 
toekomst te spelen in Taverne Sody’s te Zele. Hiervoor zal de secretaris de 
overeenkomstige procedure opstarten. Alle betrokken partijen zullen uitgenodigd 
worden om een overeenkomst te ondertekenen.  

  
9. Brieven in / uit: 
 

IN: aanvraag lokaalsverandering BC ’t Zwaantje A 
 

Vraag van BC Olympia Gym om volgend seizoen terug onder Olympia Gym 
A en B te spelen na lokaalsverandering van  de huidige A en B ploeg! Ook 
werd de vraag gesteld of zij met één ploeg in ere afdeling kunnen spelen. De 
secretaris stuurt een antwoord. 
 
Vraag van bestuurslid dhr. E De Witte naar een betaalkaart 
 
Kandidatuurstelling door Taverne Sody’s voor diverse vergaderingen GEOZ 

 
UIT: bekerwedstrijden 3

e
 ronde naar de lokalen 

 
Uitnodiging naar alle betrokken partijen ivm lokaalsverandering BC Olympia 
Gym A en B 
 
Verbondsmagazine HvdN  

 
11. Varia: 

 
a.  Zondag 28 januari Nieuwjaarsetentje 
 
b.      Tijdens de volgende vergadering RvB zal Jo info geven mbt gebruik GEOZ 

site 
  
De vergadering eindigde om 23h 15!  
 
Volgende vergadering op woensdag 07/02/2007 om 19h00 te ??? ( wordt later 
medegedeeld) 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


