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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ  23-01-08. 
 

Ref. FC/2008/01  

 

De vergadering van de Raad van Bestuur vzw GEOZ ging door te Aalter-Lotenhulle in het 
lokaal van BC Christiane & Dirk. 
 
De vergadering startte om 20h00! 
 
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Witte Etienne – De Decker  Jo – 

De Bruycker Linda – Speliers Wesly 
 
  

 

 
      1. Vorig verslag: 
 

 Het vorig verslag van de RvB vzw GEOZ dd. 12/12/07 werd goedgekeurd door alle 
aanwezige bestuursleden.  
Ondertussen is punt 7 van dit verslag herroepen! Na onderling overleg wordt de 
oorspronkelijke uitslag behouden! 
Verslag is consulteerbaar op de geoz-website. 
 

      2. Bestuur vzw GEOZ: 
 

Mevr. Lindsay Gunst heeft schriftelijk haar ontslag aangeboden als lid RvB vzw 
GEOZ. Dit onslag wordt medegedeeld op de eerstvolgende statutaire vergadering 
vzw GEOZ. 
Wel is Lindsay nog bereid het tijdschrift HvdN verder samen te stellen. Waarvoor 
dank! 

 

     3. Financieel: 
 

Voorzitter F De Mol moet dringend de afrekeningen van 2007 doorsturen naar Jo 
zodat deze het boekjaar 2007 kan afsluiten. Wordt gepresenteert op de e.k. 
algemene statutaire vergadring vzw GEOZ. 
GEOZ dient nog €655 door te storten naar BGB mbt D4 overgangen. 

 
      4. HvdN: 
 

 

 



Een nieuw nr. van ons tijdschrift HvdV is verschenen in januari! Hierin werden geen 
sponsors meer in opgenomen. De overeenkomsten met deze sponsors liep af in 
dec 07! 
Vanaf het volgende nr. (april 08) wordt enkel nog een exemplaar opgestuurd naar 
de lokalen GEOZ en naar de andere verbonden. Overige abonnementen liepen 
eveneens af in dec 07! 
Sponsoring kan vanaf nu via de website GEOZ! Prijs €50 per jaar! 
 

      5. Bekercompetitie: 
 

Voor de 5
de

 ronde in de TOEKOMST-beker zullen er max 7 ploegen zijn! 
Er zal dan 1 ploeg vrijgeloot worden! 
Bestuur beslist om de lokatie (Megagolf) voor de bekerwedstrijd Parkske A <> 
Olympia Gym C te behouden! 
Bij het verspreiden van dit verslag werd de lokatie van bovenvermelde 
bekerwedstrijd toch gewijzigd en dit om reden van “verlof” Megagolf! Nieuwe lokatie 
wordt BC Den Toren! 

 
      6. Verbondskampioenschappen 2008 / kampioenschappen Oost-Vlaanderen: 
 
 Nog steeds werd er geen lokatie gevonden voor deze kampioenschappen! 

Er wordt gevraagd aan alle bestuursleden om te zoeken naar een oplossing! 
 

      7. Dagvaarding: 
 

Opnieuw ontving de vzw GEOZ een dagvaarding in kort geding en dit op verzoek 
van dhr. De Vogelaere Marnix! 
Er wordt terug dringend contact opgenomen met meester C. Onbekent! 
 

      8. Algemene statutaire vergadering: 
 

Op 08 maart 2008 vind de eerstvolgende algemene statutaire vergadering vzw 
GEOZ plaats te Gent-Ledeberg in lokaal van BC Excellentie! 
Dagorde voor deze vergadering werd opgemaakt. 

 
     9. Brieven in: 
 

- brief ontvangen van mevr. Lindsay Gunst! (ontslag lid RvB vzw GEOZ) 
- dagvaarding in kortgeding ontvangen op verzoek van dhr De Vogelaere M 

 
    10. Reglementencommissie: 
 

Op 14 januari kwam de reglementencommissie BGB samen. Er zijn enkele 
wijzigingen aangekondigd! Hiervoor verwijs ik naar het verslag van deze 
vergadering! (op te maken door dhr. F De Mol – secretaris reglementencommissie) 

 
www.geozbiljart.be/Reglement_BGB-14-01-08.pdf 
 
 

     11. Varia: 
 

- tijdens de komende verbondskampioenschappen zijn er terug 3 wild 
cards in de A reeks en dit voor de eerste drie spelers in de ranking speler 



van het seizoen! De kampioen 2007 (G Librecht) is niet meer 
aangesloten bij GEOZ. 

- Aanvraag statutenwijziging opmaken! 
- Schrijven van All Biljart voorleggen aan meester C Onbekent 
- Happening 2008 gaat terug door in Olsene en dit op 07 juni 2008 
- Volgende vergadering op 20 feb 2008 bij Jo! 

     
 
 
 

Einde vergadering om 23h30! 
 

 
  

 

Getekend, 

 

De Secretaris,       De voorzitter 
Freddy Cooreman       Freddy De Mol 


