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 Aanwezigen : 

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

 
 Trekking beker volgende ronde 

De volgende ronde van de beker werd getrokken voor ere tem derde afdeling samen met de beste 
verliezers die terug zijn opgevist voor de volgende ronde. 

 
 Verslag vorige vergadering 

Het verslag van juli werd goedgekeurd door de RvB en wordt gepubliceerd op de site. 
Het verslag van augustus werd besproken en beperkt tot de evaluatie van de happening. Deze wordt 
ook gepubliceerd op de website. 

 
 Evaluatie AV 

De AV liep vlot en goed. Vragen van de AV worden verder behandeld in dit verslag. 
 
 Financieel beheer 

Steven licht toe dat alle lidgelden tijdig werden betaald tegen de start van de competitie.  
De kilometervergoedingen (openstaande) werden uitbetaald aan de bestuursleden. Verder werd er ook  
een online systeem ontwikkeld om de kilometers in te geven om sneller te kunnen uitbetalen. 
De kastoestand ligt nog steeds in lijn met de vooropgestelde begroting. 

 
 Ledenbeheer 

Jan Leys en Geoffrey Van Besien zijn door BGB geschorst wegens een onbetaalde boete van het BK. 
Wanneer de boete betaald is worden de spelers terug speelgerechtigd. 
Op moment van schrijven heeft Jan Leys de boete betaald en is dus terug speelgerechtigd. 
 
Tap Team D gaf algemeen forfait. De boete van 250euro wordt verstuurd naar de club. Verder werd er 
geïnformeerd bij andere verbonden en BGB wat zij als maatregel genomen hebben voor de spelers van 
de ploeg. Aangezien ons intern reglement geen rekening houd met deze situatie. 
 
Na de inbreng van BGB en andere geraadpleegde verbonden werd er beslist dat de spelers van Tap 
Team D alsnog een interne overgang kunnen doen naar een andere ploeg van Tap Team of naar een 
ander club kunnen met een d4 overgang. 

 
 Electronisch Wedstrijdblad 

Tot nu toe zijn de problemen miniem met het EW. Met hier en daar wat hulp verloopt het ingeven 
zonder enig probleem. 
De forfait van Tap Team werd in de stand verwerkt. Het aantal gespeeld matchen is 26 omdat dit 
anders technische problemen geeft met de database. 
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 Statuten 

De statuten dienen nog steeds aangepast te worden met de aanstelling van Xavier. Steven heeft de 
nodige documenten bij zodat dit eerstdaags in orde kan gebracht worden. 
 

 Evaluatie reglement heropfrissing 
Xavier licht toe dat bij het laatste lokaal slechts 1 persoon aanwezig was en zelfs niemand van het lokaal 
zelf. Het bestuur betreurd dat deze kans onbenut blijft. 
Xavier stelt dan ook voor om de heropfrissing in de toekomst enkel te geven op vraag en met minstens 
10 ingeschreven personen. 
 

 Happening 2019 
De DJ, zaal en traiteur zijn vastgelegd. 
De formule is aangepast naar warme beenham a volonté en een vis alternatief. 

 
 GEOZ Kampioenschappen 2019 

Ronny spreekt af met de zaalverantwoordelijke voor een bezichtiging van de zaal. Hij zal ook 
informeren voor het huren van extra tafels en stoelen bij de gemeentelijke uitleendienst van 
Oosterzele.  
De verlichting van vorige editie wordt terug gebruikt. 
Ronny en Peter zorgen voor personeel voor het opdienen tijdens de kampioenschappen. 
Er wordt ook gekeken om Parijs Roubaix en De Ronde Van Vlaanderen te kunnen uitzenden op groot 
scherm daar deze tijdens de kampioenschappen vallen. 

 
 Varia 

Vraag van AV: Voorstel wanneer een speler in een hogere afdeling deelneemt deze te verplichten enkel 
in 1 ploeg te laten deelnemen.  
Steven bekijkt of dit technisch mogelijk is om te automatiseren.  
 
Vraag van AV: kunnen andere clubs/ploegen zich kandidaat stellen om de happening te organiseren? 
Vanaf editie 2020 zal het mogelijk zijn voor andere clubs om dit in te richten. Er zal hiervoor door de 
RvB een strenge selectieprocedure worden opgesteld bestaande uit bepaalde criteria. 
Wel zal de kandidatuur een jaar voor aanvang moeten binnen zijn. Op de volgende RvB zullen de criteria worden 
opgesteld en verder worden gecommuniceerd naar de leden. 
 
Vraag van Ivan Hoste: biljartlakens verplicht vernieuwen voor start competitie 
De RvB kan geen verplichting opleggen aan uitbaters om een laken te vernieuwen op bepaalde tijdstippen. 
 
Opmerking LVD: Letterwaarde intern reglement niet conform met BGB reglement. 
Steven bevestigd dat het intern reglement nog niet werd aangepast op de website. Dit wordt eerstdaags 
aangepast. 
 
Opmerking Ronny: Correspondentie tussen leden RvB 
Alle communicatie die als officieel wordt gezien dient verstuurd te worden via mail tussen het bestuur en niet via 
FB 
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Opmerking Steven: Plichten bestuursleden 
Een bestuurslid wordt verondersteld een voorbeeldfunctie te hebben binnen en buiten de RvB mbt de leden, het 
spel en het reglement! 
 
Vraag Didier (per mail): Toegang voor andere bestuursleden tot admin gedeelte website 
Steven bevestigd dat ondertussen Xavier toegang heeft gekregen voor het aanpassen van wedstrijden op de site. 
Er zal ook een pagina opgemaakt worden voor Didier waar hij zijn verslagen kan uploaden/schrijven. Wanneer 
meerdere bestuursleden het verslag hebben goedgekeurd zal het dan automatisch gepubliceerd worden.  

 
 Postvak in: 

*schrijven BGB mbt schorsing Jan Leys en Geoffrey Van Besien 
*verslag RvB van BGB 
 

 Postvak uit: 
*schrijven naar De Statie en Excellentie mbt Jan Leys en Geoffrey Van Besien 

 
 

 
volgende vergadering :  10 december 2018 om 19u30. 

 
Secretaris GEOZ vzw 
Callens Didier     

  


