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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ 23-02-10.
Ref. FC/2010/02
De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Semmerzake in het zaaltje van
Café Den Toren lokaal van BC Den Toren!
De vergadering startte om +/-19h15
Aanwezig RvB:
Uitgenodigd:
Verontschuldigd:
Ontslagnemend:

De Mol Freddy – Cours Didier
Hoste Ivan (kandidaat lid RvB) – Cooreman Freddy
De Bruycker Linda (ziek)
Delange Dany

1. Vorig verslag:
Het verslag van de vorige vergadering RvB vzw GEOZ dd. 05/05/2009 en
algemene vergadering vzw GEOZ dd. 14/08/2009 werden goedgekeurd! Geen
opmerkingen en/of tekortkomingen.
2. RvB vzwGEOZ:
Momenteel telt de RvB vzw GEOZ 4 leden, het absoluut vereist minimum!
Dhr. Delange Dany (lid) is ontslagnemend! (ontslag schriftelijk ontvangen dd.
23/02/2010) Daar er minimum 4 leden vereist zijn in de RvB kan dit onslag pas
aanvaard worden na een eventuele benoeming of bekrachtiging van een nieuw lid
RvB (of meerder leden) tijdens de ek algemene vergadering vzw GEOZ dd.
13/06/2010.
3. Statuten vzw GEOZ:
Na de bestuurswijziging nav de algemene vergadering vzw GEOZ dd.26/11/2008,
en na het onslag van dhr. Jo De Decker (feb 2009), en na wijziging van de
Maatschappelijke Zetel vzw GEOZ, dienden de statuten van de vzw GEOZ
aangepast te worden.
Aanvraag moet nog ingediend worden!
4. Financieel:
Zeer onduidelijke situatie!
Na het onslag van dhr. Jo De Decker (feb 2009) als penningmeester vzw GEOZ
nam de voorzitter deze taken over! (ad interim)

Hierdoor moeten bepaalde formaliteiten met de bank (zoals volmachtdragers,
betalingsverantwoordelijken, ...) vervuld worden, welke op vandaag nog steeds niet
zijn gedaan. Hierdoor ontbreken alle rekeningsuittreksels sedert februari 2009 van
alle gedane geldtransacties vzw GEOZ, waardoor geen enkele controle van in- en
uitkomende gelden mogelijk is!
De voorzitter zal hierover uitleg geven op de komende alg verg vzw GEOZ dd.
13/03/2010!
5. Algemene vergadering vzw GEOZ:
De eerstkomende algemene vergadering vzw GEOZ gaat door op 13/03/2010 in de
zaal van BC Den Boer te Mariakerke. Aanvang 13h30!
Vergadering werd 1 week opgeschoven daar uitnodigingen niet meer tijdig konden
verstuurd worden!
De agenda voor deze vergadering werd opgemaakt!
6. Algemene vergadering vzw BGB:
De algemene vergadering vzw BGB (met alle verbonden) ging door op zaterdag
20/02/2010 om 13h30 te Ternat in zaal Josan!
Het verbond vzw GEOZ werd vertegenwoordigd door dhr. Freddy De Mol en dhr.
Freddy Cooreman.
Meer nieuws hierover in het verslag van deze vergadering!
(http://users.skynet.be/fa611486/vergaderingen_2010/verslag_statutaire_vergadering_februari.doc)

7. GEOZ- en Oostvlaamse kampioenschappen:
Deze gaan door van 09/04/2010 tem 25/04/2010 in de gemeentelijke feestzaal te
Lotenhulle.
Programma voor deze kampioenschappen werd besproken en goedgekeurd.
(terug te vinden op de website (www.geozbiljart.be/extra_pagina_2010.htm)
Er zal gespeeld worden op 10 biljarts duque!
Speciale aandacht zal er besteed worden aan de kledij (finaledagen)
Niet in orde = niet spelen.
Forfaits zullen beboet worden!
Het niet arbitreren na verlieswedstrijd zal eveneens beboet worden.
Inschrijvingingsformulieren worden eerstdaags opgemaakt en opgestuurd.
Plaats en datum van de trekking werd nog niet afgesproken!
8. Bekercompetitie vzw GEOZ 2009-2010:
De kwartfinales en halve finales in de TOEKOMST beker werden getrokken tijdens
deze vergadering:
¼ finales:

Sportvrienden A
Sportief Eeklo
Den Boer
Polderzicht

Patrijzen A
Notelaar-Classics C
Primus A
Parkske A

½ finales:

winnaar 4
winnaar 2

winnaar 1
winnaar 3

9. Verplaatste wedstrijden 2009-2010:
De RvB vzw GEOZ beslist dat de 2 wedstrijden welke verplaatst werden nà de
voorziene officiële wedstrijddatum worden geannuleerd! Huishoudelijk reglement
vzw GEOZ laat enkel vooruitschuiven toe!
(ook werden de nodige dokumenten niet ontvangen!)
2de afdeling :
3de afdeling :

Primus A
Steenen Tafel

Les Deux Clefs
Kastelein A

0–6
6–0

10. Competitie 2010-2011:
Voor de komende competitie zal er geprobeerd worden een gesponsorde affiche
aan te maken met vermelding van alle wedstrijden per afdeling!
Nieuwe clubs starten zonder uitzondering in laagste afdeling.
Er is reeds een aanvraag binnen om als gesplitte ploeg verder te mogen spelen in
hun huidige afdeling  wordt geweigerd!
11. Bekercompetitie 2010-2011:
Een nieuw voorstel van bekercompetitie (bekercompetitie per reeks) werd
besproken op de vergadering. Er werd voorgesteld om de huidige bekerformule
aan te houden mits enkele kleine wijzigingen. (worden meegedeeld op de ek
algemene vergadering)
Wijzigingen: ploegen uit ERE en1ste afdeling gaan NIET naar toekomstbeker
bij verschil van 1 reeks gaat laagstspelende ploeg door bij 3 – 3
½ finales in beide bekers worden in neutraal lokaal gespeeld
12. Varia:
-

ploegen welke kampioen spelen en niet willen promoveren (of ontbinden)
verliezen hun kampioenstitel aan de vice kampioen
vanaf competitie 2010-2011 : speler van het seizoen wordt combinatie
van eindranking (na de reguliere competitie) en best of sixteen.
(eindranking > best of sixteen)
Eigendommen van vzw GEOZ bij ex-bestuursleden worden
teruggevorderd!
(PC bij Lindsay – boeken mbt VZW’s bij Jo)

De vergadering eindigde om 22h 15!
Volgende vergadering ???
Getekend,
De voorzitter,
Freddy Cooreman

Freddy De Mol

