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Aanwezig ; Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Freddy Cooreman , Ronny De Bruycker  en 

Didier Callens . 
 Goedkeuring verslag RvB van augustus 2017 ; 

Verslag goedgekeurd , geen opmerkingen . 
 

Goedkeuring verslag ; “Algemene vergadering” ;  Hier had Freddy volgende opmerkingen op : 
  - Aantal effectieve leden klopt niet ( secr. ; Idd een lijntje stond “dubbel” ) 
  - Verslag financieel beheer ; anders formuleren ! 

- Er waren niet werkende leden aanwezig ( secr. ; Idd , in de vakantieperiode waren verschillende        
   effectieve leden vervangen door niet-leden , Deze hadden evenwel geen stemrecht ) 
Didier wilde ook nog meedelen dat dit voor hem ook de 1ste maal was , en geeft toe dat hij fouten 
gemaakt heeft !!!  
Besluit ; Volgende algemene vergadering komen niet-effectieve leden er niet in !!! 

 Vragen van de effectieve ( werkende  ) leden : 
  - “Oude” website aanpassen ( formulieren, bestuur ,  … nog van de jaren stillekes )  

- Bij begin van het nieuwe seizoen ook een lijst maken van de kalenderverantwoordelijken 
  ( zodat men steeds bij de juiste man/vrouw terecht kan) . 
- Onthaalbrochure aanmaken voor nieuwe clubs . Steven gaat zich hierover ontfermen . 
 

Financieel beheer ;  -Werd besproken en goedgekeurd. 
 -Alle clubs hebben betaald. 

-Alle boetes zijn betaald , uitgezonderd Dimitri Steveninck ( niet meer actief in GEOZ ) wordt  
   doorgestuurd naar BGB. 
-Boetes voor afwezigheid op Algemene vergadering en Kalendervergadering worden nog opgestuurd. 
-Freddy merkte op dat er een verschil zit tussen de boekhouding en het effectieve bedrag op de rekening. 
-Steven bevestigd dit en licht toe dat er nog enkele facturen en inkomsten moeten geboekt worden. Dit 
    wordt op korte termijn in orde gebracht. 
-Freddy merkte op dat de waarborg van Zwaantje E niet werd teruggestort op rekening van ’t Zwaantje  
   maar werd overgezet naar E-team (vroegere Zwaantje E). Dit is niet de goede gang van zaken.  
-Ook al werd dit vroeger ook gedaan door de vorige financieel beheerder (cfr. Zwaantje A, B naar De  
   Retro en De Fonteyn) beaamt Steven dat dit niet correct is. Hij zal dit euvel asap rechtzetten. 
-Op vorige RvB werd vastgesteld dat er een vergissing gebeurt was mbt de betalingen voor de 

                  happening. Er werd 12,5 euro te weinig aangerekend aan E-Team. Steven zet dit asap recht. 
 
 
 



GOLFBILJARTVERBOND   v.z.w.  GEOZ 
Maatschappelijke zetel : Middelweg114 , 9910 Ursel 
Rekeningnummr : KBC BE62- 4455-5262-8161 
Secretariaat : Callens Didier , Tuinwijk 12 , 9870 Zulte – Machelen 
                      Calldid@hotmail.com        g.s.m. 0479 535 372  
 

20-09-2016 

 
Ledenbeheer ;  -Momenteel telt GEOZ 693 leden , waarvan er 5 (nog) niet in orde zijn. 

-Ook 2 overgangen naar BNV zijn nog niet in orde . 
-Freddy merkt op dat de overgang van Patrick Van Aerde naar BNV is betaald, echter had Patrick reeds 
    gespeeld in BNV alvorens de betaling ontvangen was. Freddy heeft hiervoor BNV gecontacteerd. 
-De overgang van Johan Van Onderbergen naar BNV werd nog steeds niet ontvangen. Johan heeft 
   echter reeds gespeeld in BNV. Freddy heeft hiervoor BNV gecontacteerd. 
 

Best of 16 ; Freddy stuurt de uitnodigingen naar de lokaalhouders.(die beschikken over minimaal 2 wedstrijdbiljarts) 
 

BGB vergadering van 13 augustus 2016;  JP en Freddy brengen verslag uit van deze vergadering. 
In de reglementenboek van BGB staan nog een paar foutjes i.v.m. het GEOZ bestuur. Didier stuurt een 
mail naar Nick De Grootte. 
 

Happening 2017 ;  Discobar De Zwaluw heeft toegezegd  ! Peter zorgt voor definitieve papieren . 
Traiteur : blijft dezelfde , andere formule . 
Algemeen verantwoordelijke voor Happening : Freddy Cooreman. 

 
Vergadering speelreglementen ; Steven zorgt voor de uitnodigingen en organisatie van deze avonden  

Alle clubs ( met kapiteins ? ) worden hiervoor uitgenodigd . 
Discussieren en uitleg bij de speelreglementen met officiele en Nationale scheidrechters. 
Woensdag 19 okt. om 19u30 in ’t Tonneke Machelen 
Dinsdag 25 okt om 19u30 in ’t Zwaantje Laarne  

Postvak IN/OUT ;  -BC Den Boer meldde dat er geen BGB rubbers waren op de biljart van BC Morgenzonneke. 
De secretaris zal een mail sturen naar BC Morgenzonneke , als er een klacht binnenkomt zal er 
een forfaitsanctie zijn . 

-BC Primus stuurde een mail naar de secretaris i.v.m. de sanctie die opgelegd zijn door het ( geplande )  
    forfait van Primus A in eerste afdeling B . ( Ook Freddy heeft diverse mails hierover ontvangen ) 

Conform de reglementen van GEOZ blijven de sancties behouden . 
De spelers kunnen met een D4 of een interne transfer veranderen van ploeg ! 
Freddy ( ledenbeheer – verantwoordelijke competitie ) zal hierop antwoorden. 
De RvB betreurd de manier van werken van BC Primus , er zijn wel 22 spelers ingeschreven dus 
met een “beetje” goede wil kon er weldegelijk met een 3de ploeg gespeeld werden . Maar het was 
op voorhand geweten dat dit opgezet spel was ( zie sociale media ). 
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Betaling BC Oud Gemeentehuis ;  Er was geen betaling binnen de dag van de 1ste wedstrijd van BC Oud Gemeentehuis. 
 Reglement wordt toegepast : 0-6 verlies en boete. 
  De feiten :   -         Factuur verzonden op 26/06/2016 

-         Aanmaning gestuurd op 27/07/2016 
-         1ste competitiematch Oud Gemeentehuis op 03/09/2016 om 19u00 
-         Geen bedrag ontvangen van Oud gemeentehuis op de rekening op 03/09/2016 

 Freddy merkt op dat Steven Poelman hierin zijn verantwoordelijkheid ontlopen heeft door niet te                  melden aan het Oud Gemeentehuis dat de match niet mocht doorgaan. Steven verklaard dat in het kader van partijdigheid (E-team moest de eerste competitiematch tegen      Oud-Gemeentehuis) hij deze beslissing niet kon/mocht nemen.  Ook daarvoor stemde Steven onthouding op de RvB.  
 
 
Varia :   (Steven) Wat zijn de bevoegdheden van elk individu in de RvB ? 

 Zie bestuurslijst , elk op zijn “domein” . Samenspraak in RvB voor belangrijke zaken . 
Freddy zal een lijst doorsturen naar de bestuursleden met bevoegdheden – noodzakelijke 
capaciteiten – e.d. 

(Steven ) Wat is de bevoegdheid van de RvB in de klachtencommissie ? 
 Voor de klachtencommissie moet er eerst een klacht binnenkomen in secretariaat ( Didier ) , 

Deze moet ontvankelijk verklaard worden door de RvB. 
Er worden GEEN financiele geschillen behandeld in de Klachtencommissie . 

(Steven ) Update van het “Innerlijke reglement”. 
Steven stelt voor een werkgroep op te richten voor het herwerken van het Innerlijk reglement. 
De RvB geeft eerst zijn mening , vooraleer te publiceren. 
 
By the way : Het INNERLIJK REGLEMENT moet in ieder lokaal aanwezig zijn !!! 
 

( Ronny ) Waarom moeten de kampioenen van eerste afdeling tegen elkaar afkampen om te weten wie  
 kampioen is in eerste ?  

Voor  de titel van algemeen kampioen eerste afdeling .  
Beide kampioenen gaan over en worden gehuldigd . 

( Ronny ) Best of 16 ; 
 Lokaal De Kastelein is gesloten in die periode. 
 Wie is er scheidsrechter ? 
  Eerste matchen vrijwillige scheidsrechter en daarna verliezers. 
  Op ieder locatie is er ( minstens ) één lid van RvB aanwezig die de matchen leiden. 
( Ronny) Is er schriftelijke bevestiging van de dj op de happening ? 
 Peter is daarmee bezig . 
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Enquêtte ; 
  Ronny werkt een voorstel uit en zal dit volgende RvB voorleggen. 

 
 
 Volgende vergadering RvB :      3 oktober 2016 om 19u30 bij Christiane & Dirk te Lotenhulle. 

 
 
          De secretaris:                                                                                  De voorzitter : 

Didier Callens                                                           Jean Paul Vandenbroucke 

                                                     


