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                                     Dinsdag 04 juni ’13 
 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 13/05/13 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Sierens Jackie, Maerschalck Chris,  
  Debaene Franky, Lefebure Erik. 
Verontschuldigd:  De Witte Etienne  
 
   

 
 
1. Verslag vorige vergadering 

- Microfoon werd aangekocht voor de kampioenschappen. 
- Scheidsrechtersinitiatie: Jackie zal een eerste stap zetten om een initiatie 

op punt te zetten (Ivoren Bal). Begin augustus. 
- Verder geen opmerkingen. 

 
 
 2. Bespreken Geoz kampioenschappen. 
 
 Het was een succes over de ganse lijn en alles is perfect verlopen, zowel wat 
betreft de inschrijvingen en de speelwijze. (voor verbetering vatbaar: aantal 
veteranen. Volgend jaar in één reeks brengen) . De kosten stemmen overeen met de 
voorziene uitgaven. 
 Voor volgend jaar is er nog geen overeenkomst voor de zaal. 
 De forfaits op de finales zijn laakbaar en zullen in de toekomst bestraft 
worden. Op de algemene vergadering zal aangekondigd worden dat er sancties 
zullen genomen worden. Boete en eventuele sancties toepassen volgens het 
reglement (te verzenden naar de clubs) . Op de algemene vergadering voorstellen 
om de boetes te verhogen) 
 
3. Happening 2013 (25/05) 

- Momenteel 190 inschrijvingen. 
- Voor het helpen bij de bediening van het buffet dienen 8 personen te 

worden voorzien. 
- Voor de kampioenen van België zal een pakket van 3 flessen wijn 

geschonken worden. 
- De speler van het seizoen (1 per reeks) zal een mini tablet ontvangen (FC 

zorgt hiervoor) 
- De muziek zal verzorgd worden door Peter Van Praag. 
- Jackie zal het openingswoord doen en FC de prijsuitreiking 
 

4. Komende kompetitie.  
 Zal op de komende vergadering besproken worden. 
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Op 03/06 werd de bestuursvergadering hernomen. 
 
Aanwezig: Jackie Sierens, Franky Debaene, Freddy Cooreman, Chris Maerschalck , 
Etienne De Witte en Erik Lefebure. 
 
4. Komende kompetitie. 
 Na een uitvoerige gedachtenwisseling werd overeengekomen dat: 

- de ploeg Willem Tell A zal splitsen omdat er niet voldoende spelers zijn 
om met 4 ploegen in kompetitie te spelen. 

- Er zijn 65 ploegen  inschreven die zullen spelen in 5 reeksen. 
o Ere : 14 ploegen 
o 1e   :  14 ploegen 
o 2e   :  13 ploegen 
o 3e   :  12 ploegen 
o 4e   :  12 ploegen 
o De ploegen uit 3e en 4e zullen de wedstrijden die ze minder spelen 

kunnen compenseren door meer wedstrijden te spelen in een 
nieuwe bekerformule die op de Kalender Vergadering zal 
voorgesteld worden. 

- Kompetitie zal aanvangen op 23 augustus  
- Voor de Kampioenschappen (10/04/14 tot 28/04/14) is er nog steeds geen 

overeenkomst voor het gebruik van de zaal. 
- De reeksindeling werd besproken en zal op de website gezet worden. 
- Wat betreft het spelen van 3 ploegen in dezelfde reeks passen we ons 

huishoudelijk reglement aan volgens het reglement van het BGB (verslag 
vergadering BGB van 9 maart ’13 – punt 12) waarin gesteld wordt dat er 
maar 2 ploegen van dezelfde club in een zelfde reeks (behalve de laagste) 
kunnen uitkomen. 

 
 
5. Bespreken mail FC. 
 Zal later nog besproken worden. 
 
6. Statuten. 
De nieuwe statuten zijn ondertekend en kunnen voorgelegd worden op de Rechtbank 
van Koophandel. 

 
 7. Openstaande boete van ex-ploeg Ivan Host (Leiezonen A)  

- Er staat nog steeds een openstaande faktuur te betalen van 250 €.  Dit 
voor een wedstrijd waar maar 3 spelers aanwezig waren (dus forfait) en 
een Algemeen forfait. Dit zal overgedragen worden naar de 9 spelers die 
van deze ploeg deel uitmaakten. 

- Erik zal deze spelers aanschrijven en aanmanen hun deel (zijnde 28 €) 
binnen de dertig dagen te betalen op onze rekening BE62-4455-5262-
8161. Sanctie is niet spelen indien niet betaald. 

8. Allerlei. 
 

- Kalendervergadering: 27/07/2013 in De Kastelein 
o 1e: 13u30 
o 2e: 14u15 
o Bekertrekking: 15 u 
o 3e : 15u30 
o 4e : 16u15 
 



- Algemene Vergadering: 16/08/2013 om 18 u30 bij Christiane en Dirk 
- Voorzitter, secretaris en werkende leden moeten lid zijn van hun club en 

enkel van hun eigen club. (opnemen in huishoudelijk reglement) 
- Freddy Cooreman heeft zich kandidaat gesteld voor de 

klachtencommissie van de BGB 
 

Einde vergadering: 23 u   -   Volgende vergadering: 8/07/2013   
-Secr - Lefebure Erik     Voorz - Sierens Jackie 
                                            


