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NOTULEN ; VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 23-05-2017 

Ref. DC2017-05vzwGEOZ 

 

Aanwezigen : 

Peter Bradt – Steven Poelman – en Didier Callens ( RvB ) 

Xavier Barbier als toegevoegde commissaris . 

Jean Paul Van Den Broucke – Ronny De Bruycker waren , verontschuldigd afwezig 

De vergadering ging door bij Peter thuis .( bedankt voor de ontvangst en de hapjes ) 

 

Verslag vorige vergadering : 

Is reeds goedgekeurd één week na verschijnen ( door de voltallige RvB ) 

 

Ombudssprokkels ; door Ronny ! 

Dit punt werd als eerste behandeld doordat meerdere items reeds een besluit gekregen hadden  : 

Laag prijzengeld “Best of 16 “ ( Michael Van Laere ) ;  

Dit is in de 1ste plaats een prestige-tornooi , de laureaten worden ook nog gehuldigd op de Happening ! Bij vergelijking 

met andere verbonden, kampioenschappen,enz ligt het prijzengeld in dezelfde lijn. 

Kosteloos forfait De Tonnevrienden A  in testmatch tegen Zwaantje ( Kurt Scheyving en Kenneth Deck ) 

Zoals de naam zegt was dit een testmatch , en geen verplichte competitie of bekermatch . Aangezien hier geen specifieke 

straf of boete voor staat beschreven in het intern reglement kan er dan ook geen forfait aangerekend worden ! 

Klachten over BK (Ronny )  

Het BK is een inrichting van BGB en BC Den Tell , hierin heeft GEOZ geen zeggenschap ! Daar de inrichter elk jaar 

veranderd heeft het geen enkel nut om het BK te evalueren. 

Zaal GEOZ kampioenschappen 2018 ( Ronny )  

Op zaterdag 27/05 gaan Peter , Xavier en Steven de zaal in Zaffelare bekijken ! 

 

Financieel verslag : 

Steven ( financieel verantwoordelijke ) stelt dat de financiele situatie van GEOZ zéér gezond is ! Het verslag wordt 

derhalve besproken en goedgekeurd . 

 

Happening 2017. 

We hebben de kaap van 500 deelnemers overschreden , ondanks de afwezigheid van een paar “kleppers” als BC De Wan  

en BC Primus. 

Alle GEOZ kampioenen en laureaten worden gehuldigd . 

Welkomstwoord  door Jean Paul ( voorzitter ) , Prijsuitreiking door Peter ( PR ) en Steven ! 

Didier doet de indeling van de zaal en het afhandelen van afspraken met traiteur en DJ . Ook de tickets voor eten , gratis 

aperitief , Gratis wijn , …  

Peter ( PR ) zorgt voor trofeën en naturaprijzen . 
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Indeling Competitie 2017 – 2018. 

Competitieverantwoordelijk Xavier heeft zijn studie reeds af en is klaar voor de start op 1 september . 

 

De reeksindeling met ploegen zullen sneller dan verwacht gepubliceerd worden op de site van www.new-geoz-be 

De indeling is als volgt op dit moment, dit kan voor 4de en 5de afdeling nog wijzigen indien er ploegen bijkomen : 

ERE : ( 14 ploegen )  

EERSTE : (14 ploegen )  

TWEEDE ; ( 14 ploegen ) 

DERDE ; (14 ploegen) 
VIERDE : ( 12 ploegen )  

VIJFDE : ( 7 ploegen ) Die spelen , in competitie, 2 x thuis en 2x uit. 

  

Beker ; Deze zal gespeeld worden per reeks !!! Met 3 speeldagen tijdens het seizoen en de ( 6)  finales tijdens de 

kampioenschappen ( april ) . Juiste formule wordt volgende vergadering besproken ! 

 

Een voorstel om de wedstrijdduur te beperken ; 

• Vroeger beginnen  ( vrijdag 19uur en zaterdag 18uur ) 

• De “belle” met 3 ballen spelen , zal in de praktijk moeilijk zijn ( reglementen )  

 

Ombudsman stuurt hiervoor enquette door om de meningen te kennen van onze leden! 

 

Belangrijke data ;  

Kalendervergadering ; Tonneke – zaterdag 19/08/2017 

 Om 13uur ; VIJFDE 

 Om 13u45 ; VIERDE 

 Om 14u30 ; DERDE 

 Om 15u15 ; BEKERTREKKING 

 Om 15u45 ; TWEEDE 

   Om 16u30 ; EERSTE 

Algemene vergadering ; Lotenhulle ( Christiane & Dirk )  

 Zaterdag 26/08/2017 

Formulieren moeten binnen zijn ; 

Ploegindeling : 01/08/2017 

Start competitie 2017 – 18 : Vrijdag 01/09/2017 

 

 

 

 

 

GEOZ bundel ;  

Didier presenteert de nieuwe Geoz bundel ( na diverse bijwerkingen door Steven ) 

Deze omvat  Intern huishoudelijk reglement GEOZ. 

  Goed om weten ( BGB ) 

  Klachtenreglement GEOZ 

  Statuten 

Wordt gedrukt ( Didier ) en zal op de AV van augustus verdeeld worden onder de clubs ! 
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Varia 

1. Voorstel om de RvB van augustus op 19/08 te houden  in de voormiddag en “s namiddags kalendervergadering in 

Tonneke. Wordt goedgekeurd door de RvB . 

2. Hernieuwen abonnement Assist online ; Er wordt de markt opgegaan om een goedkoper alternatief te vinden. Is 

dit er niet, dan wordt assist-online verlengd 

3. Letterwaarde bepaling ; Door het feit dat GEOZ met 5 afdelingen zit , zijn de reglementen voor 2de t.m 5 dezefde 

, Steven zal BGB contacteren om een voorstel te lanceren om de LW bepalingen te herzien voor de lagere 

afdelingen ! 

4. Het GEOZ bekijkt om een cursus ; “Regelementen heropfrissing” te organiseren De clubs zullen worden 

aangeschreven om van ieder ploeg een persoon ( kapitein ? ) af te vaardigen ! 

 

Postvak in/out :   

 

IN 

Uitnodiging BGB  voor de  Happening van BGB op 5 augustus te Liedekerke . Wordt vervolgd 

OUT : 

 

Volgende vergadering RvB ; Maandag 11 juni om 19 uur te Lotenhulle Bij Christiane & Dirk. 

Einde vergadering ; 24 uur . 

 

 

Didier Callens 
Secretaris GEOZ vzw 

Tuinwijk 12 

9870 Zulte-Machelen 

Calldid@hotmail.com  

  


