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                                     Maandag 16 juni 2014 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 09/06/14 
 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne,  Jean-Paul Van den 
Broucke,  Lefebure Erik. 

 
 
1. Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen. 
 
2. Financieel 

Nog enkele spelers dienen te betalen voor de Oost-Vlaamse Kampioenschappen. 
Freddy volgt op. 
Verder alles in orde. 

 
3 Geoz- en Oostvlaamse kampioenschappen 2014 - Boetes 

 
De RvB is van mening dat het signaal dat gegeven is in verband met de forfaits 
en het niet arbitreren na een verloren partij moet behouden blijven met het oog 
op een vlotter verloop in de toekomst. Er is derhalve beslist dat er geen 
uitzonderingen toegestaan worden en dat alle boetes en schorsingen behouden 
blijven.(Erik verwittigd betrokken  clubs) 
Tegen de volgende kampioenschappen zal er een systeem op punt gezet 
worden (Franky) om nog een betere kontrole mogelijk te maken. 
Er werd tevens overeengekomen dan Tim Beyst geschorst is voor de 
Geozkampioenschappen 2015 en dit wegens wangedrag. 
 

4  .Komende  competitie. 
Momenteel zijn 40 clubs (66 ploegen) ingeschreven.  
De reeksindeling komt op de site. 
Ere: 14 ploegen 
Overige reeksen: 13 ploegen 
Er is een aanpassing van het reglement om te voorkomen dat “Algemeen 

Forfait” gegeven wordt in een hogere reeks door een club die meer ploegen 
inschrijft dan hij aan kan. (Freddy) 

Aanvang competitie: 22 augustus ‘14 
 

 
 

5. Happening 2014 
  
Momenteel 406 inschrijvingen. 
Alles is geregeld voor bekers, trofeëen, bijkomende geschenken voor “speler van het 
seizoen”, kampioenen van België en afscheidnemend lokaaluitbater. 
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Hulp bij de bediening: Freddy: 2 personen 
                                    André:  4 
                                    Erik:      2 
                                    JP  :      3 
                                    Franky: 2 
Dit zou voldoende zijn. 
    

 
6. Allerlei. 

 
- Kampioenschap 2015 

De huurprijs voor “De Leke” is 200€ per dag, en dat is vrij kostelijk. 
Er dient wel zo vlug mogelijk gezocht te worden naar een alternatief. 
Etienne neemt contact voor de zaal in Zeveneken en Freddy zal nog eens 
nagaan of Lotenhulle alsnog niet mogelijk is. Indien nodig kan ook Q-Club 
nagevraagd worden. 
 

- Geen  inschrijvingen voor de Belgische Kampioenschappen. Freddy 
verwittigd dhr Wils. 
 

- Kalendervergadering: 27/07 in Willem Tell in KNESSELARE 
Erik verstuurt de uitnodigingen. 
Algemene Vergadering: 16/08 om 13u30 bij Christianne & Dirk in Lotenhulle 
 
 

- Einde vergadering: 23u   -   Volgende vergadering: 04/08/2014 om 19u30  
     Bij Christiane en Dirk 
Secr - Lefebure Erik       

                       


