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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  20-02-08. 
 

Ref. FC/2008/02  

 

De vergadering van de Raad van Bestuur vzw GEOZ ging door te Woubrechtegem ten 
huize van de penningmeester Jo. 
 
De vergadering startte om 20h00! 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Witte Etienne – De Decker  Jo – 

De Bruycker Linda  
 
Verontschuldigd: Speliers Wesly 
  

 

 
      1. Vorig verslag: 
 

 Het vorig verslag van de RvB vzw GEOZ dd. 23/01/08 werd goedgekeurd door alle 
aanwezige bestuursleden.  
Verslag is consulteerbaar op de geoz-website. 
 

      2. Bestuur vzw GEOZ: 
 

Er is een nieuwe kandidaat bestuurslid voor de vzw GEOZ! Deze kandidatuur werd 
besproken binnen het bestuur en positief onthaald. 
Op de eerstvolgende vergadering RvB vzw GEOZ zal deze dan ook uitgenodigd 
worden naar de vergadering. 

 

 

     3. Financieel: 
 

UItgaven: bijdrage D4 overgangen aan BGB 
  Aankoop groene kaarten aan BGB 
  Advocaat (mbt zaak De Vogelaere) 
  Nieuwjaarsetentje 
  Onkostennota’s 
 
Inkomsten: groene kaarten aan diverse clubs 
  Lidgeld (nieuw lid) 

 

 



Verder gaf de penningmeester een gedetailleerd overzicht van boekjaar 2007. 
Ook de begroting voor boekjaar 2008 werd besproken! 
Deze overzichten worden op de algemene vergadering vzw GEOZ  dd. 08/03/08 
naar de werkende leden overgemaakt! 
 
Vzw GEOZ heeft 2 commisarissen (vrijwilligers) gevraagd om de boekhouding te 
controleren. Kunnen zich melden bij de voorzitter. Verder praktische afspraken 
worden samen gemaakt! 

 
 

      4. HvdN: 
 

Het is de bedoeling om het volgend nr. in april uit te brengen! 
Alle info, teksten, verslagen … zijn welkom! 
Lindsay zorgt verder voor de samenstelling HvdN! 
 
Sponsoren kan vanaf nu via de website GEOZ! Prijs €50 per jaar! 
 
       

 
      5. Verbondskampioenschappen 2008 / kampioenschappen Oost-Vlaanderen: 
 
 Er werd een lokatie gevonden om beide kampioenschappen te laten doorgaan nl.  

REPLAY PALACE te Maldegem. De nodige overeenkomsten werden gemaakt met 
de uitbaters! 
Deze kampioenschappen gaan door van 11/04 tem 27/04! Te beginnen met 
verbondskampioenschappen GEOZ (11/04 tem 20/04) gevolgd door het 
kampioenschap van Oost-Vlaanderen. (18/04 tem 27/04) 
De beide programma’s werden reeds opgemaakt en zijn consulteerbaar op de 
website GEOZ.  
De verbondskampioenschappen zijn volledig GRATIS ! Er werd vorig jaar €5 extra 
lidgeld aangerekend!  
Kampioenschap Oost-Vlaanderen: individueel €5 en duo’s €10! 
Forfaits worden beboet: schiftingswedstrijden €5 – finalewedstrijden €13! 
Uiterste inschrijfdatum is 04/04/08! 
Openbare trekkingen op 07/04/08 in lokaal van BC Sody’s te Zele! (20h) 
Bekers en trofeeën worden deels bij publi Chris & deels bij Nico De Roover besteld! 
Tombola wordt georganiseerd! Linda zorgt voor prijzen, Jo voor de lotjes, Etienne 
voor enveloppes (bank)! 
Inschrijvingsbladen, affiches, inlichtingsbladen worden opgemaakt door secretaris! 
Alle info wordt asap op de GEOZ website geplaatst! (www.geozbiljart.be) 
Drankbonnetjes, jetons worden door Jo aangemaakt/besteld! 
De voorzitter checkt nog de beschikbaarheid van biljarts! 
       
 

      6. Algemene statutaire vergadering vzw BGB: 
 

Voor de algemene statutaire vergadering BGB dd. 23/02/08 ontvingen zowel de 
voorzitter als de secretaris vzw GEOZ een uitnodiging en de agendapunten  voor 
deze vergadering! Beiden zullen ons verbond dan ook vertegenwoordigen. 
Voor verslag van deze vergadering verwijs ik naar de BGB website! 
 



(http://users.skynet.be/fa611486/vergaderingen_2008/verslag_statutaire_vergaderi
ng_februari.htm) 
 
 

     7. Algemene statutaire vergadeing vzw GEOZ: 
 

De eerstkomende algemene statutaire vergadering vzw GEOZ is voorzien voor 
zaterdag 08/03/08 om 13h30! Deze zaal doorgaan te Ledeberg in het lokaal/zaal 
van BC Excellentie! (Brasserie Excelsior – Brusselsesteenweg 156) ! 
De agenda voor deze algemene statutaire vergadering werd besproken en 
samengesteld! 
De secretaris zorgt voor de uitnodigingen, volmachten, dagorden en stuurt deze 
tijdig op naar alle werkende leden! 

 
     8. Dagvaarding in kort geding: 
 

In augustus 2007 werd een dagvaarding in kortgeding gegeven door dhr. Marnix De 
Vogelaere aan het verbond vzw GEOZ. (ivm zijn afzetting als lid RvB vzw GEOZ) 
Bij verstek hebben wij deze zaak verloren (adres maatschappelijke zetel niet correct 
in GEOZ statuten) Hierdoor moest algemene vergadering augustus 07 overgedaan 
/ uitgesteld worden naar november 07! Met het gekende gevolg! 
In januari 2008 een 2

de
 dagvaarding in kortgeding gegeven door dhr. Marnix De 

Vogelaere aan het verbond vzw GEOZ. (niet akkoord met gang van zaken) Wordt 
bepleit op 25 februari! 
In februari 2008 hebben wij nu een 3

de
 dagvaarding ten gronde ontvangen!  

  
 

     9. Brieven in: 
 

- dagvaarding ten gronde ontvangen op verzoek van dhr De Vogelaere M 
- uitnodiging algemene  statutaire vergadering BGB 
-  

 
     

     10. Varia: 
 

- E De Witte contacteert coca cola (dank & vraag sponsoring) 
- E De Witte contacteert AVS / Sporza ivm kampioenschappen 
- Voorstel nieuw puntensysteem “speler v/h seizoen” ontvangen (moet 

verder besproken worden) 
- Link leggen tussen beide websites geoz - geozbiljart 

     
 
 
 

Einde vergadering om 24h00! 
 

 

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter 
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


