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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  16-06-07. 
 

Ref. FC/2007/06 

 

De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Kruishoutem ten huize van de 
voorzitter Freddy De Mol. 
 
De vergadering startte om 19h30!!! 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Witte Etienne  
 
 De Decker Jo 
  

 

Vooraf:  naar aanleiding van problemen met een bestuurslid werd door de 
voorzitter een speciale vergadering samengeroepen op maandag 16 
juni 2007. 

 
 

1. Vorig verslag: 
 

Het vorig verslag van de vergadering RvB dd. 08-05-07 werd goedgekeurd door de 
aanwezige bestuursleden.  

 
  

2. Schorsing bestuurslid dhr. Marnix Devogelaere: 
 
Naar aanleiding van aanhoudende problemen met bovenvermeld bestuurslid werd 
er op deze vergadering onder de aanwezige bestuursleden besproken of verdere 
samenwerking nog mogelijk was. Alle bestuursleden waren van oordeel dat zijn 
destructieve samenwerking en zijn negatieve houding tov andere bestuursleden 
een verdere samenwerking in de weg stonden. Om een verdere goede werking 
binnen het verbond GEOZ niet in de weg te staan en een verdere continuïteit te 
vrijwaren heeft het bestuur unaniem beslist bestuurslid M. Devogelaere te schorsen 
als bestuurslid en dit tot de eerstkomende statutaire vergadering van het verbond 
GEOZ.  
Dhr. M. Devogelaere zal hiervan schriftelijk verwittigd worden door de voorzitter dhr. 
Freddy De Mol. 
 
 
  

 

 



3. Financieel: 
 
 Door de penningmeester werd een financieel overzicht gegeven mbt financiële 
toestand van het verbond GEOZ. Ook een gedetailleerd overzicht werd gegeven 
betreffende de voorbije verbondskampioenschappen. 
De inschrijvingsgelden der verbondskampioenschappen dienen nog grotendeels 
betaald te worden door de clubs of deelnemers. Hiervoor worden dringend de 
rekeningen opgestuurd naar alle clubs. 
Ook de rekeningen voor de komende competitie dienen nu opgestuurd te worden. 
 

4. Kandidaat bestuursleden: 
 

Momenteel hebben er zich 2 kandidaat bestuursleden gemeld voor toetreding bij 
het verbond vzw GEOZ. Eén kandidatuur is reeds officieel, de andere officieus 
maar deze zal zich eerstdaags officieel kandidaat stellen. (op de website werd een 
aanzoek geplaatst naar nieuwe kandidaten!) 
Beide kandidaten zullen uitgenodigd worden op de eerstkomende vergadering van 
de RvB. 
 

  
5. Competitie 2007-2008: 

 
De voorbereiding van de komende competitie is reeds volop bezig. De 
reeksindelingen zijn reeds gekend en de kalenders zullen eerstdaags opgemaakt 
worden. In laatste instantie meldde zich lokaal Le Café als nieuwe club (herstart) 
maar in laatste instantie hebben deze toch afgehaakt. 
Bijgevolg zal de competitie er als volgt uitzien: ere en 1

ste
 afdeling met 14 ploegen, 

2
de

 , 3
de

 en 4
de

 afdeling met 12 ploegen. (in totaal 64 ploegen) 
Competitie start op 31 aug / 1 sept om te eindigen in het weekend van 4 / 5 april 
2008. 
De kalendervergadering zal dit jaar doorgaan in ’t lokaal van BC Excellentie en dit 
op zaterdagnamiddag  28 juli. Eveneens zal de voorronde van de bekertrekking 
daar gebeuren. Meer info en uitnodigingen volgen later. 
 

6. Happening 2007: 
 

De Happening 2007 ging terug door te Zulte in feestzaal ’t Fiertelhof en werd 
opnieuw een voltreffer. Veel volk, lekker eten, een frisse pint en uiteraard een 
gezellige ambiance zorgden voor een prachtige avond. Zo kon iedereen tevreden 
en voldaan huiswaarts keren! 
 

7.  Sponsorcontract met All Biljart: 
 

Van de kant van vzw GEOZ werd een voorstel gedaan naar All Biljart om het 
lopende sponsorcontract (10 jaar) te verbreken met wederzijdse toestemming. 
Aangezien de problemen op de kampioenschappen de voorbije 2 jaar wensen wij 
vzw GEOZ niet verder meer samen te werken. Van de kant van All Biljart werd 
eveneens aangestuurd op een stopzetting van het sponsorcontract. Er zal eerst 
verder geïnformeerd worden alvorens verdere stappen te ondernemen. Let wel het 
is de bedoeling dat beide partijen niet benadeeld worden. 
 

 
 



 
8.  Verbondskampioenschappen GEOZ en Kampioenschap O VL: 

 
Er werd een aanvraag ingediend bij BGB tot het organiseren van het 
Kampioenschap Oost Vlaanderen in 2008. Normaliter wordt er afwisselend 
ingericht door verbond GEOZ en verbond Aalst. Aansluitend (ervoor of erna worden 
de verbondskampioenschappen ingericht) 
Men kijkt nu reeds uit naar een geschikte lokatie.   

 
  

9. Brieven in / uit: 
 

IN: kalenders van de nationale competitie 
 Inlichtingenblad naar aangesloten clubs bij vzw GEOZ 
 GBI – BNV tijdschrift - verbondsbladen  
 Kandidatuur besuurslid vzw GEOZ 
 Brief van DVV mbt kalender 2007-2008 
 Lokaalsverandering : van Routier naar De Patrijs 
 
UIT: kalenders GEOZ competitie 
 Bevestiging ontvangst kandidatuur 
 Boetes mbt forfaits tijdens kampioenschappen 
 

11. Varia: 
 

a.  Etienne had info verzameld mbt aankoop jetons ipv tickets voor tijdens de 
kampioenschappen. Er zullen er 2 soorten aangekocht worden (3000/soort) 
van het type met reliëf. 

 
b.  Best of 16 in 2007 doorgegaan in Knesselare in lokaal BC Willem Tell. 

Goede organisatie maar bepaalde reeksen met weinig opkomst! (gekend 
probleem) In de toekomst zal inrichting van het tornooi verder opengesteld 
worden voor clubs van verbond GEOZ. Voor 2008 is organisatie reeds 
toegezegd aan BC Real Tonne.  

  
De vergadering eindigde om 23h 45!  
 
Volgende vergadering op maandag 13/08/2007 om 19h30 te Lotenhulle in lokaal 
BC Christiane & Dirk! 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter, 
  
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


