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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ 22-01-09.
Ref. FC/2009/01
De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Gent in de zaal van BC De
Noendries!
De vergadering startte om 19h30
Aanwezig:
De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – Delange
Dany
Afwezig:
De Decker Jo
Verontschuldigd: Cours Didier

1. Vorig verslag:
Het verslag van de vorige vergadering RvB vzw GEOZ dd. 04/12/2008 werd
goedgekeurd! Geen opmerkingen en/of tekortkomingen.
2. HVDN:
Teneinde duidelijke afspraken te maken ivm het verder publiceren van het tijdschrift
HVDN werden dhr. William De Baets en mevr. Gunst Lindsay uitgenodigd naar
deze vergadering RvB.
Beide waren afwezig (William had verwittigd) zodat geen verdere afspraken konden
gemaakt worden!
3. Happening 2009:
Zal doorgaan op zaterdag 06 juni 2009 te Zulte in zaal ’t Fiertelhof!
Dhr. A. Van Houtte werd uitgenodigd naar de vergadering RvB om hieromtrent
bepaalde afspraken te maken. Na overleg met zijn “crew” zal hij het bestuur GEOZ
hierover informeren.
Vastleggen traitteur, DJ dient ook dringend te gebeuren! (FdM)
4. Financieel:
Bij afwezigheid van de penningmeester kon dit punt niet behandeld worden!

5. Statuten vzw GEOZ:
De aanpassingen van de statuten vzw GEOZ werden nog NIET ingediend!
Lijst met de werkende leden werd eveneens ook nog NIET ingediend!
Voorstellen tot wijzigingen statuten vzw GEOZ werden eveneens NIET besproken.
(afspraak werd nochtans gemaakt op de vorige vergadering RvB!)

6. Wedstrijd BC Cheers – Primus A:
Deze wedstrijd moest normaal gezien doorgaan op 13 dec 2008 in lokaal van BC
Cheers. (wedstrijd werd omgewisseld)
Beide lokalen waren bezet zodat deze wedstrijd niet kon doorgaan!
Er werd nieuwe speeldatum vooropgesteld door bestuur welke evenwel geweigerd
werd door BC Cheers.
Beslissing van RvB vzw GEOZ:
Uitslag wedstrijd 0 – 6
Boete van €50 voor BC Cheers (40% forfait voor GEOZ)
7. Wedstrijd BC Polderzicht – BC Real Tonne:
Deze wedstrijd was voorzien voor vrijdag 09 januari 2009.
BC Real Tonne is niet opgedaagd met als reden “te gure weersomstandigheden”.
(evenwel vooraf gemeld)
Op deze speeldag zijn alle andere wedstrijden binnen verbond GEOZ normaal
doorgegaaan.
Geen aanvraag ontvangen van BC Real Tonnen om wedstrijd evt te verdagen!
Beslissing van RvB vzw GEOZ:
Uitslag wedstrijd 6 – 0
Boete van €125 voor BC Real Tonne (60% Polderzicht – 40% GEOZ)
8. Bekercompetitie 28 februari 2009:
Op zaterdag 28 februari 2009 kunnen er zich problemen voordien in die zin dat er
ploegen uit 1Ste afdeling zowel competitie- als TOEKOMST-bekerwedstrijd moeten
spelen.
RvB vzw GEOZ heeft beslist dat in dit geval de competitiewedstrijd dient verplaatst
te worden!
Situatie wordt verder bekeken na de bekerwedstrijden van 7 februari 2009.
9. Kampioenschappen 2009:
Enkel de GEOZ-kampioenschappen zullen ingericht worden door GEOZ.
Deze zullen doorgaan te Oudenaarde in de periode 05-04-2009 tot 19-04-2009.
Ook de tornooien “best of sixteen” zullen daar georganiseerd worden.
Verdere afspraken dienen gemaakt te worden ivm huur zaal, huur biljart, traitteur,
tombola, ....
10. Doorsturen wedstrijdbladen:

Meer en meer blijven er wedstrijdbladen achter of komen te laat binnen zodat
updating van rankings niet tijdig kan gebeuren.
Er zal strenger toegezien worden op de reglementatie hierrond!
11. Letterwaarden vzw GEOZ:
Wat betreft de letterwaardeberekening voor de GEOZ-spelers mbt deelname aan
de verbondskampioenschappen zal de huidige letterwaardeberekening behouden
blijven.
Tijdens de algemene vergadering BGB zal er een nieuw voorstel ivm
letterwaardeberekening voorgesteld worden door BGB!
Info hieromtrent volgt later!
12. Varia:
a.
b.
c.

betreffende problematiek dhr. De Dobbelaere D <> BC De Kroon heeft BGB
een schrijven gericht aan dhr. Dupré R
huidige bekerformule blijft behouden
niet-werkende functionaliteiten geoz-website dringend herstellen
(www.geoz.be)

De vergadering eindigde om 23h 00!
Volgende vergadering RvB vzw GEOZ op maandag 09-02-2009! Plaats nog verder
af te spreken.

Getekend,
De Secretaris,

De voorzitter,

Freddy Cooreman

Freddy De Mol

