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Ref. DC2019-05vzwGEOZ



Aanwezigen :
Jean Paul Van Den Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Xavier Barbier , Ronny De
Bruycker en Didier Callens.



Verslag van vorige maand wordt goedgekeurd !
In het vervolg zal Didier het verslag op de site plaatsen en hebben de leden van de RvB 5
dagen om te reageren . Daarna wordt het online gezet op de site van new-geoz.be.



Evaluatie verbondskampioenschappen ;
Dit waren schitterende kampioenschappen , in een prachtige zaal en op héél goede biljarts
( Verhoeven ) .
Financieel iets minder ( minder uit de catering – duurdere zaal – huur materiaal ) ,
ongeveer break-even gedraaid !
Voorstellen voor volgend seizoen ;
Volgend jaar ; podium achteraan zetten .
Geen rechtstreekse uitzending van wielrennen ( boven ) weinig respons !
Voorstel, om ½ finales beker in de zaal te geven .
Boetes voor forfait ( zonder verwittigen ) worden uitgeschreven .
Forfait ( tijdens de kampioenschappen ) = geen prijzengeld !
BGB Kledij terug voor ALLE finales.
ALLE finales op de laatste zondag brengen ( meer volk, toeschouwers ) Nu worden vele
finales afgewerkt voor lege banken !
Volgend jaar plaatsvervangers in de keuken op drukke momenten .



Geoz Happening 2019 ;
Op 1 juni , vanaf 18 uur in Brielpoort – Deinze.
Huldiging laureaten ; ( Peter )
Trofeen voor alle kampioenen en vice-kampioenen , van alle reeksen.
Belgische kampioenen ( GEOZ leden ) .
Individuele ranking , eerste drie per reeks een waardebon PDB .
Ook Patrijzen A , 5X naeen de dubbel !
Een gratis consumptie wordt vervangen door extra aperitief.
Podium voor DJ : 10 x 4 m. oke
Catering oke , Didier stuurt Peter het aantal deelnemers door .
DeeJee oke
Didier doet de verdeling van de eet- en aperitiefbonnen !
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Reeksindeling 2019-2020 :
Motivatie van beslissing reeksindeling:
 Krijgen van een volwaardige (volle) competitie bestaande uit 4 reeksen van 14 ploegen en
1 reeks van 15 ploegen. Zo speelt ook 4de met een volwaardige reeks. Kan nog 1 ploeg
toegevoegd worden (voor 31 mei).
 Patrijzen A stopt door ontbinding van hun spelerskern. Hierdoor schrijft het reglement voor
dat hun laagste ploeg deze plaats dient in te nemen. Na evaluatie door de RvB en gezien
het tijdig melden, laten we het gezond verstand spreken. Wanneer een ploeg meerdere
reeksen dient te stijgen omwille van stoppende ploegen in de club zal dit beperkt worden
tot het stijgen van 1 reeks. Deze zelfde regel werd toegepast op Tap Team B. Een
aanpassing op het intern reglement wordt doorgevoerd. Dit om te leren uit fouten uit het
verleden.
 Oud Gemeentehuis, De Weegbrug en The Memories zijn gefusioneerd met andere ploegen
en zijn van naam veranderd.
 GBC Blankenberge en DSW zijn in ontbinding gegaan. Weliswaar zal DSW opnieuw starten
onder de naam De Statie C.
 De Wan start een derde ploeg (De Wan C)
 Den Jockey en ’t Dorp zijn nieuwe clubs (respectievelijk Kaprijke en Ursel)
Als gevolg van bovenvernoemde punten zijn er in elke reeks 4 stijgers en wordt de voorlaatste
tegengehouden en zal dus niet degraderen.
In Eerste afdeling kan Kastelein niet stijgen wegens reeds 2 ploegen van Kastelein in Ere. Als gevolg
werd de 5de in eerste (Harmonie-Fina) gevraagd bij te schuiven in ere. Zij stemde hier positief mee
in.
Volgende reeksen werden hierdoor gevormd:
Ere

Eerste

Tweede

Derde

Vierde

De Fonteyn
De Wan A

Christiane en Dirk
De Retro A

Bijlken A
De Retro B

Boer Janssens
De Statie B

Bijlken C
Den Jockey

De Wan B
Den Tell A

De Statie A
Den Tell X**

Den Tell C
Den Tell D

Den Tell E
Dynasty***

De Ruen Meulen
De Statie C

Den Tell B

E-Team

Excellentie B

Harmonie-Fina C

De Wan C

Excellentie A
Harmonie-Fina A

Kastelein B
Leizonen-Tonne

Kastelein D
Leiedonck

Kastelein E
Kastelein F

Den Tell F
Den Tell G

Kastelein A
Kastelein C

Megagolf
Paradijs A

Les Deux Clefs
Maritime

Paradijs B
Primus

Excellentie C
Harmonie-Fina D

Patrijzen B

Parking

Patrijzen C

Sportvrienden

Molenhof

Sportwereld A
Tap Team A

Reddy
Routier A

Poldervrienden
Sportwereld B

Tonnevrienden B
Tonnevrienden C

Routier B
Sniper B

The Bridge
Tonnevrienden M*

Sniper A
Willem Tell

Tap Team C
Tonnevrienden A

Twipo
t Zand

Tonnevrienden D
Tonnevrienden E
t Dorp

*
**
***

Fusie Memories met Tonnevrienden
Fusie Oud-Gemeentehuis met den Tell
Fusie Dynasty met De Weegbrug
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Bespreking open brief Steve Wilms :
 Vorige maand werd een open brief gepost in diverse biljartgroepen op facebook die de
manier van straffen aankaart binnen de verbonden en BGB. In deze brief werd ook een
oproep gedaan om na te denken over de manier van iemand te straffen en het recht op
verdediging.
 Als gevolg van dit schrijven wordt deze brief intern besproken binnen de RvB GEOZ.
 Volgende besluiten werden genomen:
- GEOZ zal een voorstel steunen voor de hervorming van de klachtenprocedure.
- Er wordt wel benadrukt dat de steun niet spreekt over de straf zelf van Steve
Wilms, maar enkel over de gevolgde procedure.
- GEOZ geeft aan dat ieders recht op verdediging dient gerespecteerd worden.
- De RvB GEOZ zal zich ook buigen over zijn eigen procedure daar deze identiek is als
die van BGB.
- Een voorstel zal uitgewerkt worden tegen de volgende RvB.
Belangrijke data :








18 mei 2019 : Overgangsdag in lokaal De Statie , Sint Denijs. Van 15 tot 19 uur.
1 juni om 18 uur ; GEOZ Happening – Brielpoort Deinze.
10 augustus : Kalendervergadering – Tonneke – Machelen ( vanaf 14 uur )
17 augustus : Algemene Vergadering – Christiane & Dirk – Lotenhulle.
23-24-25 augustus : Start competitie 2019-2020 : Voorronde BEKER .

Varia :
 Aanpassing interne reglementen
De regel wanneer een ploeg stopt dat de lagere ploeg van dezelfde club dient aan te vullen,
wordt aangepast met een toevoeging “wanneer deze slechts 1 reeks verschillen”. Dit om
lagere ploegen niet te straffen voor stoppende hogere ploegen. Er blijft wel op toegezien
worden dat de spelers van de stoppende ploeg geen nieuwe ploeg starten in 4de met meer
dan de helft van de stoppende spelers.
 Klachtenreglement herbekijken .
 Voorstel ingediend bij de RvB van BGB . Om de clubovereenkomst af te schaffen , dit wordt
niet gesteund door GEOZ.
 Ploegindelingen :
De ploegindeling 2019-2020 zal digitaal kunnen ingegeven worden via de ledenpagina. In
de loop van de maand juni zal hiervoor de nodige info verschijnen op de website.
 Kalendersamenstelling
Er wordt gewerkt op ook de kalender via digitale weg te laten verlopen. Echter is er op dit
moment nog geen werkend systeem. Er wordt dus veronderstelt dat dit nog steeds op de
oude manier zal verlopen. Bij het versturen van de voorlopige kalender zal hier definitief
uitsluitsel over worden gegeven.
 Sandy vraagt om met een ploeg 50+ in de Beker van Belgie te spelen ! Didier doet het
nodige !

Volgende vergadering : maandag 8 july 2019
Didier Callens
Secretaris GEOZ vzw

