
__________________________________________________________________________ 

                                     dinsdag 3 december 2014 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 24/11/14 
 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne,  Jean-Paul Van den 
Broucke,  Lefebure Erik. 
 

 
 
 
1. Verslag vorige vergadering. 

Geen opmerkingen. 
 

2. Financieel. 
Alle rekeningen vereffend. Enkele D4’en en nieuwe aansluitingen moeten nog 
verrekend worden. Veteranen en jeugd kregen hun vergoeding voor nationale 
deelname bekerwedstrijden. 
 
 

3. Fairplay. 
 

Tegen volgende vergadering nakijken wat aan de winnaars kan overhandigd 
worden (oorkonde …….) 
Erik zal de formulieren doorsturen tegen 15 maart. 
Freddy zal hierover melding maken op de website. 
 

4  .Materiaal Chris. 
 

1700 € is te veel voor het materiaal en er zijn te veel supplementaire kosten om het 
voor ons aan te passen. Enkel de lichtbakken zijn interessant voor ons  Franky zal 
verder onderhandelen. Indien geen overeenkomst zal JP de lichtbakken maken.     

 
 

5. Verloop competitie 
Alles verloopt normaal. 

 
6. Geoz kampioenschappen 2015 

De zaal van Lotenhulle is definief (3/04/15 t/m 12/04/2015) Opzetten op 
02/04/2015 en afbreken  op 13/04/2015 De laatste speeldag van de competitie zal 
moeten vooruitgeschoven worden. 
Tegen volgende vergadering moet een werkschema (planning en timing) 
opgemaakt zijn, rekening houdend met: catering, programma, tornooiverloop, 
verkoop drankkaarten, affiches. 
Vergoeding voor de helpers: eten en drinken (onder vorm van gratis drankkaart) + 
afgesproken uurvergoeding. 

 

 Golfbiljartverbond  vzw  GEOZ 
Maatschappelijke zetel: Middelweg 114 
           9910 URSEL 
Bankrekeningnummer: KBC – 445-5526281-61 
Secretariaat: Lefebure Erik 
  Merellaan 23 
                9060  ZELZATE 
  Tel: 09 / 344.82.59 
  Mobile :     0495/75.03.42 
  Email: erik.lefebure@telenet.be

  



 
 

7. Nieuwjaarsgeschenk – Aankoop vlaggen. 
Freddy doet het nodige voor zowel de aankoop van vlaggen (1 van 3x2 m, en 2 
van 2.25 x 1.50 m) als voor de aankoop van de geschenken (700). 
 

8. Allerlei 
 

- Letterwaarde NA aangepast na 10 wedstrijden. 
- Veranderen van lokaal door 1 ploeg van een club kan door splitsing. 
- Rouwtelegram versturen naar de familie Vorstermans in naam van Geoz 

(Erik) 
- Steven Engels blijft geschorst (mag nergens aansluiten) zolang zijn schulden 

niet vereffend zijn (Freddy stuurt rappel) 
 

 
- Einde vergadering: 21u 40   -   Volgende vergadering: 15/12/2014 om 19u30  

     Bij Christiane en Dirk 
Secr - Lefebure Erik       

                       


