
 

 
Vzw GEOZ 
Heidestraat 8 
9050 GENTBRUGGE 

 
 
 

Locatie: Videoconference 

Datum: 21-06-2020 

Tijd: 14u00 

Notulen RvB GEOZ 21-06-2020 

Aanwezigen: 

- Xavier Barbier 
- Steven Poelman 
- Ronny De Bruycker 
 
 
Afwezigen: 
- Jean-Paul Van Den Broucke (gewettigd) 
- Peter Bradt (gewettigd) 

 

I. Competitie Format 

Het competitieformat wordt voor 1 seizoen aangepast omwille van de Corona 
maatregelen. 

Er wordt gestart met een reguliere competitie bestaande uit 8 ploegen. Na de 
reguliere competitie zal er opnieuw ingedeeld worden om play-off reeksen op te 
richten. 

Dit zal in de vorm van 3 play-off reeksen zijn. De eerste 2 bestaande uit 6 
ploegen de derde bestaande uit 4 ploegen. 

De eerste 2 ploegen van elke reeks (A en B) krijgen respectievelijk 6 en 3 punten 
bij de start van de play-offs. 

Indien er door de Veiligheidsraad beslissingen genomen worden die de 
competitie onmogelijk maakt (lockdown, cafespelen verboden, enz…), zal de 
reguliere competitie worden afgewerkt en zullen de play-offs vervallen.  

Dit na overleg met de lokalen en clubverantwoordelijken. 

Indien dit zou voorvallen tijdens de play-offs EN er is geen mogelijkheid de 
competitie verder af te werken, zal de dan geldende stand als eindstand worden 
beschouwd 
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II. Voorlopige kalender 

Xavier heeft de kalender opgemaakt. Deze zal doorgestuurd worden naar alle 
clubverantwoordelijken.  

Ten laatste tegen 1 augustus dienen alle clubverantwoordelijken hun data te 
hebben doorgestuurd. 

Uiteraard blijft deze kalender onder voorbehoudt van Corona. 

 

 

 

 

 

III. Standpunt GEOZ mbt tornooien 

GEOZ stimuleert de organisatie van tornooien, zij het wel in kleiner formaat (16 
of max 32 spelers). We benadrukken het opvolgen van de coronamaatregelen en 
geven enkele tips mee voor de organisator: 

o Spelen op uur 

o Biljart ontsmetten 

o Afstand bewaren 

o Wedstrijdleider dient neer te zitten op minsten 1,5m van het biljart 

o Na de wedstrijd meteen terug naar toegewezen tafel gaan of zaak verlaten. 

o Organisator blijft verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen 
en dat de spelers veilig hun hobby kunnen beoefenen. 

Vanaf 1 augustus -> Sponsoring van 100euro blijft behouden -> 1x per GEOZ 
lokaal -> dient georganiseerd te zijn door een club aangesloten onder GEOZ, 
moet vermeld zijn op affiche.  

Moet een open tornooi zijn (bv: geen clubkampioenschap)  

Een kopie van de affiche dient opgestuurd te worden naar GEOZ.  
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IV. Kalendervergadering 

Zaterdag 22 augustus  

Plaats: Tonnevrienden 

o 13u30 4de afdeling -> aansluitend bekertrekking 4de 

o 14u00 3de afdeling A 

o 14u20 3de afdeling B -> aansluitend bekertrekking 3de 

o 14u40 2de afdeling A 

o 15u00 2de afdeling B -> aansluitend bekertrekking 2de 

o 15u20 1ste afdeling A 

o 15u40 1ste afdeling B -> aansluitend bekertrekking 1de 

o 16u00 Trekking beker Ere 

Onder voorbehoudt van de Corona maatregelen. 

 

V. Algemene vergadering 

29 augustus in Christiane & Dirk om 13u30. 

Indien de maatregel nog van toepassing is mbt feestzalen met max 50 personen. 
Mag er slechts 1 persoon per club afgevaardigd worden. 

De agenda wordt besproken op de RvB van 22/08. 

Onder voorbehoudt van de Corona maatregelen. 
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VI. Secretariaat 

Het missen van een secretaris begint door te wegen bij de andere leden van het 
bestuur. Daarom schrijft GEOZ een vacature uit voor deze functie. 

Volgende zaken behoren tot de functie van secretaris: 

o Briefwisseling extern 
o Briefwisseling intern 
o Statuten, publicaties staatsblad 
o Voorzitter klachtencommissie 
o Opmaken notulen 

 
Gegadigden mogen zich melden bij het bestuur. 
 

VII. Best of 16 – Man van Seizoen 

Man van seizoen wordt bepaald na de reguliere competitie (zonder play-off). 
Uit elke reeks (A en B) wordt 1 persoon man van seizoen van die reeks (totaal 9 
man) 
De eerste 8 van elke reeks, spelen de best of 16.  
In vierde de eerste 16. 
 
Deelname is verplicht, vervanging enkel bij gelijke punten. 
 
Best of 16 worden gespeeld op de kampioenschappen. 
 

VIII. Varia 

Huishoudelijk reglement dient aangepast te worden. Steven past dit aan. 

o 3 punten systeem 

o 1 speler in hogere reeks 1 maal. 

o 3 competitiematchen voor kampioenschappen/zelfde finale beker 
(uitzonderlijk enkel komend seizoen) 

o Meerdere ploegen van dezelfde club in 1 reeks. 
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Mini-happening 

o Wegens organisatorische redenen zal de mini-happening voor de 
kampioenenhuldiging niet doorgaan. De gehuldigde zullen het prijs later in 
jaar ontvangen. Dit geldt zowel voor de individuele ranking en ploegen.  

 

 

IX. Volgende RvB:  

Maandag 19/07 om 10u00 - Videoconference 


