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NOTULEN ; VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 12-06-2017 

Ref. DC2017-06vzwGEOZ 

* Aanwezigen: 
  Jean Paul , Peter , Steven , Ronny en Didier . 

Afwezig : Xavier ( verontschuldigd ; op reis ) 
*. Goedkeuring verslag mei: 
 Het verslag van de vergadering RvB van mei wordt door ALLE leden goedgekeurd . 
* Happening 2017: 
 Ook aanwezig ( op uitnodiging ) André Van Houtte . 
 Evaluatie Happening :  
  Muziek ; tijdens het eten te luid ( en schlagermuziek ) , voor de rest oké ! 

Traiteur : BBQ en Visschotel prima  ( Peter neemt contact op om enkele minpunten weg te 
werken ) 

   Beiden worden vastgelegd voor volgend jaar ! 
Organisatie : De RvB wenst de Leiezonen/Tonnevrienden proficiat en vraagt om ook volgend 
jaar de Happening te organiseren! Didier zal asap de optie bij de Stad Deinze lichten . Er werd 
een optie aangevraagd voor 9 juni 2018 . 

* Financieel Verslag : 
 Het financieel verslag werd voorgedragen door Steven en door de leden goedgekeurd ! 
 Steven zal wel nog de polissen van de verzekeringen nazien ( voor ev. betalingen ). 
 Alle start-seizoen facturen werden verstuurd naar de clubs. 
* Onregelmatigheden happening : 

Daar er een paar onregelmatigheden waren tijdens de Happening , werden deze op de vergadering 
besproken. De RvB is van mening dat sommige zaken niet hoorde op de happening. Indien dit hem 
herhaald zullen de betrokken personen de toegang geweigerd worden op volgende edities. De 
happening is een feest en mag geen evenement zijn waar persoonlijke problemen of vetes worden 
beslecht. 

* Reeksindeling 2017-18 : 
In de 3de en 4de reeks wordt er omgewisseld door Kastelein en Tonnevrienden . Kastelein gaat naar 3de 
en Tonnevrienden naar 4de ( Kastelein was immers hoger geeindigd in seizoen 2016-17 ) 

 De speelkalender zal verschijnt op 2-3 of 4 juli 2017 ( er kunnen nog ploegen bijkomen tot 30 juni ) 
* Procedure ; “Man van het seizoen “ 2017-18 : 
 De speler die op het einde van het seizoen eerste staat ( in zijn reeks ) is “Man van het seizoen” 

Best of 16 zal gespeeld worden op de GEOZ Verbondskampioenschappen en is een prestige tornooi ,  
begiftigd met geldprijzen en trofeeen . Zodoende zal de best of 16 geen invloed hebben op de punten 
behaald tijdens de competitie. Enkel de eerste 16 spelers zullen opgeroepen worden. Enkel wanneer 
17-18-19-… met gelijke punten eindigen als nr 16 zullen deze mogen aanvullen. 
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* Bekerformule 2017-2018 
 Bekerverantwoordelijke Xavier was wel niet aanwezig , maar de procedure is gekend ; 
 Er wordt een bekertornooi gespeeld – per reeks –  
 De winnaar van de beker in ere afdeling zal uitkomen op de BvB voor bekerwinnaars. 

( als de bekerwinnaar ook kampioen is , speelt de verliezende finalist de beker der bekerwinnaarsBGB ) 
Om in de 1/4de finale aan 8 ploegen te komen zullen er “lucky losers” getrokken worden uit de 
verliezende ploegen van de 1ste ronde ! Deze trekking zal openbaar gebeuren. 
De finale’s van de diverse reeksen worden gespeeld tijdens de Verbondskampioenschappen . 
De formule zal ook nog eens uitgelegd worden op de Algemene vergadering van 19 augustus a.s. ! 
Waar ook de eerste ronde getrokken wordt ! 

* Geoz verbondskampioenschappen 2018 
 Deze gaan door in april 2018. Waarschijnlijk te Zaffelare in zaal Sint Hubertus . 
 Peter ( verantwoordelijke kampioenschappen ) heeft een volledig schema uitgewerkt voor  

2 weken – 3 weekends . 
Ronny vraagt prijzen aan voor de dranken. 
Indien er een akkoord wordt bereikt over de dranken zal de zaal definitief vast gelegd worden. 

* Varia ;  
    Vergadering juli / augustus : 

Tijdens de maand juli zal er geen RvB zijn , desnoods kunnen problemen uitgewerkt worden via 
diverse kanalen. 
Volgende vergadering wordt 19 augustus in Tonneke – Machelen om 10 uur en in de namiddag 
is er daar ook de kalendervergadering .( 14uur ) 

 BGB Happening : 
  De RvB ontving een uitnodiging voor de BGB Happening van 5 aug. 2017 .  
* Postvak in/out 
 BGB : Aantal reglementboeken groot(6,50€)/klein(1,50€) + aantal wedstrijdformulieren (0,20€) 
 BGB adres & functie bestuursleden 

Didier stuurt antwoord ! Xavier wordt voorgesteld als werkend lid voor GEOZ op de AV van de 
BGB . 

 Volgende vergadering : zaterdag 19 -08-2017 om 10 uur in Tonneke Machelen. 
Didier Callens 
Secretaris GEOZ vzw 
Tuinwijk 12 
9870 Zulte-Machelen 
Calldid@hotmail.com  
  

 


