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Notulen Algemene ledenvergadering d.d.  01 oktober. 2018 

Ref. DC/2018/AV/Oktober.10 
Aanwezigheden   
 Bestuur ;  

Vandenbroucke Jean Paul  , Bradt Peter , Poelman Steven  , Barbier Xavier , De Bruycker 
Ronny. Didier Callens wordt verontschuldigd. 

 
 Werkende leden ;  

De Smedt Phillipe, De Smet Michel, Van Huffel Carlos, Erwin Bracke, Van Parijs Jelle, Bart 
Vedonck, De Witte Joan, Delbeque Christophe, Daniel Van De Sompele, Van Der Zalm Luc, 
Recollecte Patrick, Hoste Ivan, Heyerick Paul, Kristophe Roosemont, Eric Govers, De Bel 
Monique, De Praetere Luc, Van Grembergen Bjorn, Sierens Jackie, Jacobs Andre, De Smedt 
Nick, Gilbert Auman, Willems Kenneth, Steven Poelman, Verhaegen Willy, Van De Steene 
Luc, Dauwens Luc, Werrebrouck Eddy, Cozijns Jose, Pieters Johan, Verschueren Marcel, 
Backx Phillipe, De Donder Hugo, De Blieck Nicolas, Huyghe Danny, Veire Frank, 
Meulenijzer Werner, Bauters Rudy, Librect Daniel, Van Laere Kurt, De Cock Eddy, Hugal 
Eric 

 Nieuwe werkende leden : 
Cooreman Freddy, De Backer Patrick, William Van Der Haegen, Van Damme Jos, Speliers 
Guy, Baert Bertrand, De Boever Daniel, Impens Filip, De Wilde Dirk, Dobbelaere Davy, 
Jonathan Gistelinck,  

 
 Volmachten ; v.a. = volmacht aan … 

Peter De Coensel -> Kenneth Willems 
Yves Cardon -> Van Laere Kurt 
Abbeloos Carlo -> Kenneth Willems 

  
 Afwezigen 
  DSW (verwittigd) 

Oud Gemeentehuis (verwittigd) 
 
 
Goedkeuring nieuwe werkende leden;  

Er werden geen bezwaren opgetekend tegen de nieuwe werkende leden. Als per statuut zijn alle 
nieuwe werkende leden aanvaard door de algemene vergadering 
 

Verwelkoming 
De voorzitter heet iedereen welkom en vraag een minuut stilte voor alle overledenen van het 
voorbije seizoen. 

 
Benoeming nieuw bestuurslid 
 Na stemming wordt Xavier Barbier opgenomen als nieuw bestuurslid van vzw GEOZ. 
 
Financieel : Financieel verslag  
 Steven geeft toelichting bij het verloop van een financieel werkjaar. 

De financiële toestand is nog steeds heel gezond voor het verbond. Doch dient men waakzaam te 
blijven om break-even te draaien. 
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Sommige clubs hebben hun startfactuur nog niet betaald. Bij het niet betalen kunnen de betreffende 
ploegen niet starten aan de competitie. 
Bij moment van schrijven zijn alle facturen vereffend. 

  
Ledenbeheer 
  
 Op moment van AV telt de vzw GEOZ 701 leden verdeelt over 74 ploegen. 
 Er zijn 6 nieuwe ploegen en 5 ploegen met naamsverandering of fusie. 

Het LW systeem werd aangepast door BGB dat men slechts kan dalen nadat een speler 2 jaar zijn 
percentage niet heeft behaald. GEOZ betreurd dat dit op het BGB overlegmoment anders werd 
gecommuniceerd en normaal pas volgend seizoen zou ingaan. 
Indien men in meerdere verbonden aangesloten is zal men in beide verbonden spelen met zijn 
hoogste letterwaarde 
 
Om in orde te zijn met de GDPR (privacy) krijgt iedere club een aftekenlijst om akkoord te gaan dat 
vzw GEOZ gebruik maakt van de leden hun persoonlijke gegevens. 

 
Competitie en beker 
  
 Xavier geeft de nodige uitleg over het nieuwe bekersysteem. 

In Ere tot en met 3de wordt er in knock-out systeem gespeeld. De beste verliezer wordt terug 
opgevist. Indien meerdere beste verliezers, wordt er een ploeg geloot. 
In 4de A en B wordt er 1 reeks gemaakt bestaande uit 4 poules. Aan de hand van een ranking 
worden de 8 ploegen (2 per poule) bepaald die doorgaan naar de volgende ronde. 
Voor de competitie is er geen verandering muv 4de A en B. Beide kampioenen promoveren naar de 
hogere afdeling. Alle andere ploegen spelen play-offs om de definitieve ranking te bepalen in geval 
van meerdere stijgers of reeksaanpassing. 
 
Om deel te nemen aan de bekerfinale dienen er minsten 5 competitie matchen gespeeld te worden. 
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Elektronisch wedstrijdblad 
  
 Steven geeft de nodige uitleg over het nieuwe systeem. 

Het bestuur beseft dat dit een nieuw systeem is en voor sommige ploegen ingrijpend is. Daarom zal 
het bestuur zich soepel opstellen tijdens het eerste seizoen zodat alle ploegen aan het systeem 
kunnen wennen. 
Vanaf volgend seizoen wordt er wel verwacht dat het systeem ten volle wordt gebruikt. 

 
Speelreglement 
  
 Er zijn geen wijzigingen in het speelreglement. 
 Kleine nuance wordt meegegeven over het verlaten van het strafpunt in de boskader. 
 
Aanpassing intern reglement 
 

Ronny geeft een overzicht van alle wijzigingen in het intern reglement. Deze kan gedownload 
worden op de website van GEOZ. (op moment van schrijven is dit nog niet in orde. Steven wordt 
gevraagd dit zo snel mogelijk klaar te hebben). 

 
Overlegmoment met BGB 
 
 BGB heeft 2 voorstellen voor het reglement aan te passen. 

Een eerste voorstel is het doortrekken van de schietlijn. Na stemming op de AV zal GEOZ de 
mening van de AV overbrengen op het volgende overlegmoment. De AV stemt voor. 
 
Een tweede is het wegvallen van het half uur inspelen voor de match. De AV is hier tegen. GEOZ 
zal het standpunt doorgeven op het volgende overlegmoment. 

 
Happening 2019 
 

Peter deelt mee dat deze zal plaatsvinden in de Brielpoort te Deinze op 2 juni 2019. De formule zal 
aangepast worden. 
Leiezonen-Tonne zal dit voor de laatste maal, onder Andre Van Houtte, inrichten. 

 
Verbondskampioenschappen 
 

Deze gaan door in zaal Amb8 in Oosterzele van vrijdag 5 tem zondag 14 april op 8 Verhoevens. 
Spelers die in meerdere verbonden zijn aangesloten dienen 5 competitiematchen gespeeld te hebben 
alvorens zij kunnen deelnemen.  

 
Best of 16 
 

Na de teleurstellende interesse in de best of 16 vorig seizoen beslist de RvB om deze niet meer in te 
richten. Er wordt hier enorm veel werk in gestoken door de organisatie om daarna vast te stellen dat 
in sommige reeksen het meer de best of 32 is. 
 
Als compensatie wordt de top 3 beloont per reeks in het klassement en dit op de happening als zij 
aanwezig zijn. 
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Bijkomende punten 
 
 Excellentie: vraag om de wedstrijden eind december te verleggen. 

De RvB kan dit niet meer toestaan. De kalender zit te vol en er is tijd genoeg geweest voor de 
kalendervergadering om matchen te verplaatsen. 

 
 
 
De vergadering wordt afgesloten om 16u met verdeling van de documenten en spelerskaarten. 

 
 
 

 

            


