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Verslag vergadering Raad van Bestuur vzw GEOZ d.d. 16/07/2018 
Ref. DC2018-07vzwGEOZ       
 
 Aanwezigen : 

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

 
 Goedkeuring verslag vorige vergadering : 

Het verslag van vorige vergadering is goedgekeurd ! Deze , en ook de ontbrekende , zullen a.s.a.p. op de 
site geplaatst worden .  

 
 Heropfrissing reglementen  datums  en lokalen ? 

De RvB opteert om , opnieuw , een reglementenopfrissing te houden ! Deze zullen nu doorgaan op 
zaterdag 8 sept om 14 uur te  Gentbrugge ( Primus ) en op zaterdag 29 sept om 14 uur te Zelzate ( De 
Sportvrienden ). De sessies zullen gegeven worden door Xavier en Jean Paul. Xavier maakt de afspraken 
met de lokalen . 

 
 Wat ter vervanging van best off 16  ? 

“The Best of 16” wordt afgeschaft , doordat er véél te veel moet opgeschoven worden in de stand om 
aan 16 te geraken ! Op den duur krijgen we een Best of 25 !!! 
De 3 eerste per reeks zullen een geldprijs en een aandenken ontvangen op de Happening 2019 ( Als ze 
aanwezig zijn ) 

 
 Cadeau voor ploegen :  

Er wordt voor iedere club terug een geschenk(je) voorzien op de AV van 25/08. 
 
 Kledij bestuur GEOZ ?  

Uniforme kledij ( hemd + das )voor bestuur wordt besteld ( door Steven ) 
 
 Statuten zijn nog niet aangepast ( Xavier ) 

Dit zal door Steven in orde gebracht worden na de AV. 
 
 Letterwaarden.  

Het nieuwe systeem van BGB is hier reeds in voege ( ? ) .Dit seizoen kan men dus niet zakken in 
letterwaarde , enkel stijgen ! 
GEOZ vzw betreurt dat de federaal kaarthouder hier niet van op de hoogte gebracht werd. 

 
 Hoe is het met het ingeven van de uitslagen ? Competitie EN beker ?  

Het nieuwe systeem komt in voege vanaf 2018-19 . Alle uitslagen worden dus digitaal ingegeven. 
Steven geeft feedback bij het systeem en alle clubs zullen een schrijven ( mail ) ontvangen met de 
richtlijnen  , hoe dit in zijn werk gaat ! We zijn er ons van bewust dat dit enige aanpassing zal vergen , 
maar we moeten nu eenmaal mee op de digitale snelweg. 
 
Wel zal er een “papieren” wedstrijdblad beschikbaar zijn ( downloaden ) op onze site , zodanig dat er 
kan gevolgd worden tijdens de wedstrijden ! 
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 Postvak in/out : 
Bekers van Belgie 
We ontvingen een uitnodiging van BGB om deel te nemen aan de Bekers van Belgie . Dit werd naar 
alle clubs doorgestuurd :  
Volgende hebben reeds ingeschreven : 

GBC Blankenberge GEOZ 1   50+ 
BC Leiezonen Tonne GEOZ 2  50+ 
Verbondskampioen ( Patrijzen A ) en ( verliezend ) Bekerfinalist ( BC Den Tell A ) moeten 
hieraan deelnemen ! 

Beker van Belgie voor clubs ; is nog geen enkele ( GEOZ) ploeg ingeschreven . 
BGB overlegmoment ( 11 aug ) agendapunten en aanwezigheid 
We ontvingen ook een uitnodiging voor het overlegmoment tussen de verbonden . Geoz zal hierop 
vertegenwoordigd zijn door Jean Paul en Xavier.  
Wij wensen geen bijkomende agendapunten bij te voegen ! 
Secretaris antwoord op de mail . 
 

 Voorbereiden Algemene vergadering! ( 25-08-2018 )  
Wordt doorgeschoven naar de vergadering van 4 aug.2018 

 
 Voorbereiding kalendervergadering. ( 04-08-2018) 

Trekking beker : 
Iedere ronde trekking voor ere , eerste , tweede en derde . 
Voor de 2de ronde zal de beste verliezer terug opgevist worden om aan 8 ploegen te komen ! 
Voor vierde zullen de 2 reeksen samengebracht worden en tussen beide reeksen zal er getrokken 
worden om zo de poules te bepalen ( A , B , C en D ) waarin er zal gespeeld worden. 
Er zal wel een geleide loting zijn , met dien verstande dat er in de 1ste ronde geen 2 ploegen van 
hetzelfde lokaal tegen elkaar spelen . 
 
Het nieuwe systeem zal , door Xavier , toegelicht worden op de Algemene Vergadering van 25 
augustus 2018. 
 
Kalendervergadering op 4 augustus : 
14u :   trekking beker 4de 
14u30 :  4de klasse A  
15uur :   4de klasse B 
15u45 :  3de klasse + bekertrekking 3de 
16 u30 :  2de klasse + bekertrekking 2de 
17u15 :  1ste klasse + bekertrekking 1st 
18 uur :  bekertrekking Ere. 
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 Varia: 

*D4 voor nieuwe lokaalhouder : aansluiting is gratis ( BC Maritime ) 
*Verslag RvB van BGB / Minnelijke schikking voor 3 GEOZ leden ! 
*DSW: Er gaan geruchten dat DSW zou stoppen , dit is NIET waar . Er zal , indien nodig ,  in een ander  
             lokaal  gespeeld worden ! 

 
 Geoz huishoudelijk reglement aanpassen . 

Het “Innerlijk Huishoudelijk Reglement GEOZ “ wordt volledig onder de loep genomen en bijgewerkt 
Het resultaat zal voorgelegd worden op de Algemene vergadering van 25/08/2018. 
 

 Evaluatie Happening 2018  
Er werd reeds een eerste evaluatie van de Happening 2018 gemaakt; 
De opkomst was betreurenswaardig ( 75 minder dan vorig jaar , oorzaak ??? ) 
Traiteur :  Voor méér personeel zorgen zodat de groenten niet op zijn na de 1ste ronde . 

Volgend jaar “Beenhesp met frietjes en groenten “ en vegetarisch alternatief          
  “Tongrolletje met groenten en frietjes “ 

 Optreden Swoop : Werd door iedereen als zeer positief ervaren !  
Ook Deejay scoort goed. 
Grizzly sound daarentegen viel door de mand ! 
 
Volgend jaar gaat de Happening 2019 door op zaterdag 1 juni 2019 in de Brielpoort Deinze. 
Orkestmeester van “ Leute en plezier “ legt reeds de nodige contacten ! 

 
A Van Houtte is uitgenodigd op 04 augustus. 

 
 
volgende vergadering :  04 augustus 2018 in Tonneke -Machelen om  9 uur. 

 
Secretaris GEOZ vzw 
Callens Didier     

  


