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                                     Zaterdag 23 mei 2015 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 18/05/15 
 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Debaene Franky,  Jean-Paul Van den Broucke,  Lefebure 
Erik, Bradt Peter. 
 

 
 
 
1. Verslag vorige vergadering. 

Geen opmerkingen. 
 

2. Financieel. 
- De brouwer kost 3885 euro met een kredietnota van 186 euro. 

De faktuur van de bierleverancier hebben we  ontvangen! 
Ligt in dezelfde lijn van 2013 (Freddy moet dit wel nog betalen). 

- Volledig financieel overzicht ivm de kampioenschappen Geoz op volgende 
vergadering door Freddy. 

- 5 tablets aangekocht voor de spelers man van seizoen  
- Voor de kampioenen van België, tot nu toe 3 personen, wordt zoals 

gebruikelijk een mand met etenswaren aangekocht. 
- De trofeeën voor de happening zijn terug besteld bij Nico De Roover. 
- Boetes ivm de kampioenschappen worden toegepast. Enkel deze met geldig 

bewijs worden vrijgesteld.  Steven Poelman (brief van de dokter) en duo 
Timothy Verlee & Lindsay Gunst (geval van heirkracht) worden niet beboet. 

- Best of 16 wordt dit jaar niet beboet, volgend jaar wel (10 euro). 
  

3.  Evaluatie Geoz Kampioenschappen. 
- Kampioenschappen schitterend verlopen naar organisatie, catering, 

bediening. 
- Enkel de biljarts moeten verbeterd worden. Eventuele oplossingen zijn het 

bijregelen elke dag door José Lannoo. Ook de aanschaffing van 8 nieuwe 
sets ballen wordt bekeken en opgevolgd. Door een van de deelnemende 
spelers van de Tonnevrienden is er mondeling aangeboden om alle 
toebehoren ivm het elektrisch verwarmen (bekabelling) van de biljarts te 
bezorgen en plaatsen (wordt opgevolgd). 

- Aanvraag naar reservatie van de zaal in Lotenhulle is terug gedaan door 
Freddy naar de gemeente voor het 2de & 3de weekend van april 2016. 

- William Debaets wordt unaniem geschorst van deelname aan elke Geoz 
inrichtingen, na zijn onbehoorlijk, schandalig gedrag tijdens de wedstrijd op de 
kampioenschappen met als arbiter Dirk Van De Gehuchte. Dhr. Etienne 
Dewitte wordt aangeschreven omtrent dit feit. 
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4.  Happening 2015 en 2016. 

 
- Alles is voorbereid om de happening 2015 tot een schitterend kampioenenbal 

te maken. Ook is Dj Van Praag Peter terug van de partij. 
- Er wordt een troostprijs voorzien voor de beste speler(s), die na de Geoz 

kampioenschappen ( best of 16) de 1ste plaats niet hebben kunnen behouden. 
- Dringend probleem ivm de organisatie voor de happening 2016, namelijk de 

locatie en welke club(s) de organisatie op zich nemen in samenwerking met 
RvB Geoz. 

 
5. Fairplay beker. 

 
- De enquête blijkt een succesverhaal te zijn, 90% van de ploegen heeft 

gestemd. Wordt ook voor volgend seizoen verder gezet. Voor ontvangst van 
de beker(s) moet de ploeg aanwezig zijn op de happening, anders wordt dit 
doorgegeven aan de 2de in het referendum. 

 
            6.  Kampioenschap 2016 (Oost-Vlaamse). 

 
Bart Van De Velde (Oud Gemeentehuis) heeft zich kandidaat gesteld ( interesse 
laten blijken ) voor het inrichten van kampioenschappen O VL 2016. Ook 
Zwaantje heeft zich kandidaat gesteld, dit wel rechtstreeks via BGB. Wordt 
opgevolgd na meer info van beide kandidaten. 

 
7.  Allerlei 
 

- Voorlopig zijn er al 69 ploegen ingeschreven voor volgend seizoen. Steven 
Engels wil, en kan dat ook na eerst de schulden van de Sterre te betalen, wat 
70 zou zijn, zodat elke reeks uit 14 ploegen zou bestaan. 

- Goed om weten : geen 3 ploegen in dezelfde reeks wordt ook aangepast bij 
BGB. 

- Wat Bekers betreft, kan er volgend seizoen, mits akkoord van beide ploegen, 
en een bevestiging via e-mail naar Freddy Cooreman, ook op zondag 
gespeeld worden. Geoz blijft op vrijdag, en Toekomst op zaterdag. 

- Nieuw lid van RvB Geoz Peter Bradt zal de taken overnemen van Etienne 
Dewitte, namelijk public relations & ondervoorzitter. Peter zal helpen waar hij 
kan binnen zijn mogelijkheden. 

- 2 nieuwe clubs moeten nog gecontroleerd worden : Paradijs & Floorever. 
 
 

  
 

- Einde vergadering: 22u45   -   Volgende vergadering: 15/06/2015 om 19u30  
     Bij Christiane en Dirk 
Secr - Lefebure Erik       

                       


