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Verslag Bestuursvergadering van maandag 28 oktober 2019

Aanwezig :
Peter Bradt , Steven Poelman , Xavier Barbier , Ronny De Bruycker en Didier Callens.
Afwezig ; Jean Paul Van Den Broucke .
Financieel :
Financiele toestand
De financiele toestand wordt besproken En ziet er rooskleurig uit.
Evaluatie vrijwilligersvergoeding 2019 – 2020
De evaluatie wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering ( jan. 2020 )
GEOZ kampioenschappen 2020
Verantwoordelijke Peter Bradt stelt dat alles grotendeels al in orde is voor de GEOZ
kampioenschappen .
We verwachten wel nog de toezegging van zaal Den Ambacht om de zaal 2 dagen vroeger te
kunnen betreden.
Er zal ook een gratis tombola gekoppeld worden aan de drankkaarten .
Happening 2020
Zaal de Brielpoort is in orde ( 6 juni )
Inrichting is in handen van BC De Tonnevrienden
Er wordt nog gebrainstormd met de traiteur wat hij zal aanbieden ; Varkenshaasje of BBQ.
Deejee is vastgelegd.
Er worden , opnieuw , 2 aperitieven p.p. aangeboden door GEOZ.
Reglementen en huishoudelijk reglement
⮚ Opnieuw de vraag gekregen van A De Meulemeester om een voorstel in te dienen i.v.m.
het verwijderen van de 8 kleine kaders !
Het bestuur van GEOZ stelt dat dit reeds herhaaldelijk afgeschoten is door de verbonden
op de vergadering van BGB.
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⮚ Hoe wordt er beslist bij beginnende spelers welke kaart ze hebben ? Nu is het zo de er
“top” spelers van vroeger ( Delaey D , Vermeulen , Deronne ) met een NA spelen en AL
hun matchen al gewonnen hebben .
Spelers die , na een periode van 5 jaar , terug beginnen spelen starten automatisch met een
NA .
⮚ Zouden “kleine” spelers ( tot 1,65 m ) kunnen spelen met een extension ? ( zéér moeilijk
om ballen te maken aan de overkant van de biljart )
Xavier zal dit voorstellen op de Algemene vergadering van BGB zij het wel onder een
andere vorm. Er zal gevraagd worden om verlengstukken in het algemeen toe te laten, los
van gestalte, beperking enz…
⮚ Clubovereenkomsten ; kan dit per ploeg ? ( voor grote clubs is het moeilijk om al hun
spelers te bereiken )
Vanuit BGB is dit onmogelijk daar voor hun het begrip ploegen niet bestaat, enkel clubs.
Steven zal wel informeren bij Bgb of een verbond zelf een clubovereenkomst mag
opmaken per ploeg en dan gebundeld opsturen naar bgb.
⮚ Wat is de procedure als er een ploeg kampioen speelt en er al 2 ploegen van dezelfde club
in de hogere reeks spelen ?
Dan zal de kampioen niet kunnen stijgen . Het GEOZ reglement stelt dat er geen 3
ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks kunnen spelen, muv de laagste afdeling ( Dit
om competitievervalsing tegen te gaan )
Belangrijke data in 2020
AV - Midden februari ( afhankelijk van de clubovergangen BGB )
Kamp. GEOZ - 24 maart tot 6 april.
O-Vl – Aalst ( datum ? )
Kamp. Van Belgie - vanaf 1 mei
Clubovereenkomst - februari
Overgangen - wordt digitaal gedaan .
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Varia ;
Evalutatie sportpremie ( Ronny )
Dit loopt goed , volgens de laatste info.
Website :
Opstarten van forum
Steven krijgt meer en meer de vraag voor het posten van affiches voor diverse tornooien.
Daar de website er op dit moment niet op voorzien is om dergelijke reclame te maken,
werkt Steven momenteel aan een Forum. In dit forum zullen de leden zelf affiches
kunnen posten en tornooien aankondigen. Zo zal er een centraal platform zijn waar
iedereen (ook spelers buiten GEOZ) alle info kunnen posten en terugvinden.

Werking bestuur :
Steven merkt op dat het vrij rustig is qua tussenkomst van het bestuur. Dit is een positieve evolutie in de
werking van geoz. Een van de gevolgen is dat de maandelijkse samenkomsten zullen aangepast worden
naar 1 x om de 2 maand.
Het bestuur merkt ook op dat de laatste maanden er weinig of geen klachten of opmerkingen meer
komen vanuit de clubs. Uit deze evolutie kunnen we enkel opmaken dat de richting waarin GEOZ nu
vaart de juiste is.

Trekking ¼ finale Beker van GEOZ :
Openbaar in café Tonneke op woensdag 25 december om 11 uur.

Volgende vergadering : Lotenhulle op maandag

6 januari 2020 – 19 uur

Voor het Bestuur vzw GEOZ
Didier Callens
Secretaris vzw GEOZ

0479/535.372
didier@new-geoz.be
https://new-geoz.be
Tuinwijk 12, 9870 Machelen a/d Leie

