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VERSLAG 

VERGADERING van het Bestuur  vzw GEOZ d.d. 09/09/2019 

Ref. DC2019-09vzwGEOZ 

Aanwezig; 
Jean Paul Van Den Broucke , Steven Poelman , Xavier Barbier , Ronny De Bruycker en Didier Callens. 
Afwezig ; Peter ( werk )  

 
Financieel ;  

De financiele toestand wordt besproken en goedgekeurd. 
Evaluatie vrijwilligersvergoeding :  

Dit zal geêvalueerd worden in dec. 2019 , voor het werkjaar 2020. 
 
Evaluatie Algemene Vergadering ; 

Voorstel van (financiele) tegemoetkoming aan startende clubs i.p.v. een compensatie aan de bestaande 
clubs. 

Is een beloning voor die clubs die steeds in orde waren met hun administratie ( uitslagen , e.d. )  
Geoz beloont hiermee zijn trouwe clubs  
Ook kan het inschrijvingsgeld ( geheel of gedeeltelijk = afhankelijk van welke mutualiteit ) 
teruggevorderd worden via de mutualiteiten , wat de financiële drempel aanzienlijk verlicht. ( zie 
ook website ) 

“Depanneren” van lagere naar hogere reeks . ( van clubs met meerdere ploegen ) 
Er zal een stemming komen op de volgende AV om het “depanneren” te beperken tot éénmaal. . 

Innerlijk reglement :    
De goedgekeurde wijzigingen ( AV ) van Innerlijk – en klachtenreglement moeten nog aangepast 
worden op de site. 
 

Voorstellen tijdswinst :  
Mogelijkheid tot invoeren tijdsklok tss 2 stoten. 

  Is praktisch niet realiseerbaar.  
Voorstel Rudy Vigne ; spelen naar 2 spellen . 

Het bestuur is van oordeel dat een biljartmatch een winnaar moet hebben , dus we spelen 
verder naar 2 of 3 spellen . 

Ook werd een voorstel besproken waar de verdediger ( bij kaderspel ) niet in de verdedigende driehoek 
 mag liggen . Dit vond het Bestuur te drastisch. 

Voorstel kaders verminderen  ( 4 kaders per speelhelft minder ) :  Is reeds afgekeurd op de vergadering 
 met de verbonden ( BGB ) .   
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Aanpassingen aan de website : 
Onze webmaster zal nog een paar grafische wijzigingen doorvoeren . 
Er wordt ook gekeken om een lijst met ALLE Geoz spelers te publiceren (met hun letterwaarde )  
Info clubs moeten nog aangepast worden ( clubs moeten dan wel hun wijzigingen doorgeven )  
Steven zal ook een link plaatsen naar de mutualiteiten  
 

GEOZ Kampioenschappen 2020 & Happening 2020 ;  
Door de afwezigheid van de verantwoordelijke worden deze agendapunten naar de volgend vergadering 
doorgeschoven. 

Varia :           Meten bij betwisting :  
De wedstrijdleider neemt een beslissing , als één van de spelers hier niet mee akkoord is dan zal er 
iemand van zijn ploeg ( kapitein of de wedstrijdleider ) meten .  
Hiervoor zijn enkel de meter en de wedstrijdleider aan de tafel ( samen met de spelers ) 
Als er tijdens het meten een fout gebeurt of als er geen consensus bereikt wordt blijft men bij de 
beslissing van de wedstrijdleider. 
Beker van België : 
De thema ploegen die GEOZ vertegenwoordigen in de Beker van Belgie  zullen een ( financiële ) 
tegemoetkoming ontvangen.  
Dit is enkel voor de ploegen van Jeugd – Dames – 50 + en 60+.  
De ploegen dienen deze representatievergoeding aan te vragen ten laatste 7 dagen na de gespeelde 
wedstrijd. 
BC Primus :  
De wedstrijden van BC Primus gaan nog steeds door in hun lokaal .  
 

Postvak IN : 
Uittreksels KBC  -  Brief van de belastingen  -  Lidmaatschap VSDC. 
 

Volgende vergadering van het Bestuur :  28 oktober 2019  
Callens Didier    .              
Secretaris GEOZ vzw 

0479 53 53 72   didier@new-geoz.be 
Tuinwijk 12 
9870 Zulte - Machelen 

 
 

mailto:didier@new-geoz.be

