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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  12-12-07. 
 

Ref. FC/2007/12  

 

De vergadering van de Raad van Bestuur vzw GEOZ ging door te Aalter-Lotenhulle in het 
lokaal van BC Christiane & Dirk. 
 
De vergadering startte om 20h00! 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Witte Etienne – De Decker  Jo – 

De Bruycker Linda – Speliers Wesly 
 
Afwezig: Gunst Lindsay (verontschuldigd) 
  

 

 
1. Aanwezigheden: 

 
Dhr. Wesly Speliers (kandidaat bestuurslid vzw GEOZ) werd terug uitgenodigd naar 
de bestuursvergadering RvB vzw GEOZ. Wij heetten Wesly dan ook van harte 
welkom! 

 
      2. Vorig verslag(en): 
 

 Het vorig verslag van de RvB vzw GEOZ dd. 11/09/07 werd goedgekeurd door alle 
aanwezige bestuursleden. Deze vergadering ging hoofdzakelijk over de toen aan 
gang zijn de problemen tussen dhr. De Vogelaere Marnix en RvB vzw GEOZ. Op 
06/12/07 ontvingen de voorzitter en de secretaris een email van dhr. De Vogelaere 
Marnix  mbt dit verslag! Er wordt een passend antwoord op deze email 
teruggestuurd! 
 
Het verslag van de algemene statutaire vergadering vzw GEOZ dd. 24/11/07 werd 
eveneens goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden.  
 
Beide verslagen zijn consulteerbaar op de geoz-website. 
 

      3. Bestuur vzw GEOZ: 
 

Dhr. De Vogelaere Marnix wordt vervangen als voorzitter van de klachtencommissie 
vzw GEOZ door dhr. Dedecker Jo. (ad interim) 

 

 



Er werd nogmaals op deze vergadering bevestigd dhr. Speliers Wesly voor te 
dragen als effectief bestuurslid RvB vzw GEOZ op de e.k. algemene statutaire 
vergadering.  
Daar mevr. Gunst Lindsay nog geen enkele bestuursvergadering heeft bijgewoond 
in 2007 wordt gevraagd naar haar verdere bedoelingen. 
Op de e.k. algemene statutaire vergadering stellen mevr. De Bruycker Linda, dhr. 
De Mol Freddy en dhr. De Witte Etienne zich herverkiesbaar als lid RvB vzw GEOZ. 

 

 Statuten worden aangepast ifv de wijzigingen! 

 

     4. Financieel: 
 

Onze penningmeester gaf overzicht van de financiële situatie vzw GEOZ. Geen 
grote veranderingen tov toestand welke gedetailleerd werd medegedeeld naar alle 
werkende leden op de laatste algemene vergadering dd. 24/11/07. 
Openstaande schulden: 

- meerdere abonnementen  HvdN 2007 
- nog een paar nieuwe recente aansluitingen 
- boete Olympia Gym A mbt 2 forfaits GEOZ-bekerfinale 2007  
 
 

      5. HvdN: 
 

Het boekje voorzien voor september 07 is pas eind november 07 verdeeld! Ook qua 
inhoud was het een tegenvaller! Men erkent het probleem!!! 
Wie spant zich voor de kar ivm het tijdschrift ??? 
Toch is het de bedoeling in januari 08 een volgend nummer uit te brengen!  

 
      6. Bekercompetitie: 
 

De lokalen voor de volgende (3
de

) ronde werden toegewezen! Deze zijn 
consulteerbaar op de geoz-website. 
Lokaal van BC Sportvrienden (bezet) werd vervangen door lokaal BC Den Boer! 

 
      7. Competitiewedstrijd BC De Vrolijke Tappers <> BC ’t Zwaantje E: 
 

Het wedstrijdblad van bovenvermelde wedstrijd werd NIET ondertekend door de 
ploegverantwoordelijke van BC ’t Zwaantje na de wedstrjd! Dit staat gelijk met zijn 
ongelijk toegeven! (zie Hfst.13/G/1 innerlijke reglementen GEOZ)  
Beslissing RvB vzw GEOZ mbt deze wedstrijd: 
De partij tussen dhr. Wulteputte Chris en dhr. Verdonck Bart moet herspeeld 
worden en dit op datum van 27/12/07 om 20h30 in lokaal BC De Vrolijke Tappers! 
Bij afwezigheid één der partijen wint tegenpartij met forfait! 
 

      8. Competitiewedstrijd BC Olympia Gym B <> BC De Vierschaar: 
 

N.a.v. de problemen tijdens bovenvermelde wedstrijd werden beide partijen 
gehoord door de RvB vzw GEOZ! Beiden hadden reeds schriftelijk hun eigen versie 
van de feiten doorgestuurd naar secretaris/voorzitter vzw GEOZ! (volledig 
tegenstrijdige versies)  

 Volgende beslissing werd genomen door de RvB vzw GEOZ: 
- dhr. Van der Schelden Gaston verliest zijn partij (4

de
) tegen dhr. 

Denoyette Marc 



- dhr. Van der Schelden Gaston wordt geschorst vanaf datum uitspraak 
(12/12/2007) tot einde van de lopende competitie (tem 06/04/2008) 

- de resterende partijen in deze wedstrijd (5
de

 en 6
de

) dienen verder 
gespeeld te worden en dit op datum van 29/12/2007 om 19h in lokaal BC 
Olympia Gym. Bij afwezigheid één der partijen verliezen deze met forfait 
van de tegenpartij! 

 
      9. Verbondskampioenschappen 2008 / kampioenschappen Oost-Vlaanderen: 
 
 Wanneer: vanaf 11/04/2008 tem 27/11/2008 
 Waar:  ??? (nog te bepalen) 
 Biljarts: afspraak gemaakt met dhr. Lannoo José om 10 verwarmde Duque’s  
   te huren! 
   

Er dient contact opgenomen te worden met een raadsman ivm verbreking 
sponsoringcontract met de firma All Biljarts. 

 
     10. Brieven in: 
 

-  brief ontvangen van BGB ivm uitspraak klachtencommissie BGB ivm 
klacht tegen dhr. Auman Gilbert. 

- verslag vergadering reglementencommissie BGB 
- brief van dhr. De Paepe Mario mbt zijn ontslag als voorzitter BC Megagolf 
- brief van dhr. Van der Schelden Gaston met verontschuldingen tov 

tegenpartij en vzw GEOZ nav onregelmatigheden tijdens wedstrijd BC 
Olympia Gym B <> De Vierschaar. 

 
     11. Varia: 
 

- dhr. De Boevere Marcel wordt gecontacteerd ivm functie secretaris 
klachtencommissie vzw GEOZ 

- scheldtelefoon ontvangen van dhr. Dobbelaere Davy. Bij herhaling wordt 
gesanctioneerd! 

- Secretaris vzw GEOZ (dhr. Freddy Cooreman) zet een stap terug als lid 
RvB vzw GEOZ! Wil wel verder webbeheer voor zich nemen! Er wordt 
uitgekeken voor vervanging. 

- Er wordt eveneens uitgekeken naar bijkomende bestuursleden! 
- Nieuwjaarsetentje voorzien op 13/01/2008. Mevr. De Bruycker Linda 

bepaalt waar! 
- Volgende vergadering op 23/01/2008! (plaats ???) 

     
 
 
 

Einde vergadering om 23h45! 
 

 
  

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter 
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


