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Notulen RvB GEOZ 20-07-2020
Aanwezigen:
Xavier Barbier
Ronny De Bruycker
Peter Bradt
Steven Poelman
Afwezigen:
Geen

I.

Ontslagname Jean-Paul Vandenbroucke

Voorzitter Jean-Paul Vandenbroucke heeft zijn ontslag ingediend bij het bestuur.
Het bestuur neemt akte van zijn ontslag en zal dit voorleggen aan de algemene
vergadering ter goedkeuring.
Het bestuur wenst Jean-Paul te bedanken voor zijn jarenlange inzet en wenst hem veel
succes toe in de toekomst.
Als gevolg zal de functie van voorzitter intern worden gestemd.

II.

Toekenning functie voorzitter

Het bestuur heeft na stemming beslist om Xavier Barbier aan te stellen als voorzitter
van de vzw GEOZ. Xavier zal de taak van voorzitter uitvoeren naast zijn huidige taken.
Zijn nieuwe functie gaat onmiddellijk in.

III.

Mogelijke alternatieven competitie mbt Covid

Het bestuur volgt de berichtgevingen van de nationale veiligheidsraad nauw op en is
van mening dat er een reële kans bestaat dat het sluitingsuur van de Horeca niet zal
verlaat worden tegen de start van de competitie.
Als gevolg heeft het bestuur een open vraag gelanceerd via de website om voorstellen
in te dienen om opties te verkrijgen mocht het sluitingsuur niet verlaat worden.
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Uit de verschillende berichten heeft het bestuur 3 opties samengesteld die opnieuw
zullen gepost worden op de website gekoppeld met een poll. De uitslag van de poll zal
meegenomen worden in het maken van een definitieve beslissing.
Het bestuur legt de nadruk op het feit dat het definitief invoeren van deze alternatieve
speelwijze enerzijds slechts geldt voor 1 seizoen, anderzijds slechts in voege zal gaan
(en dus pas beslist zal worden) begin september, afhankelijk van de beslissingen van
de nationale veiligheidsraad.
De 3 opties zijn als volgt:
Optie 1:
Vrijdag start uur verplicht 18u, aangeraden 17u (of vroeger).
Regel van drie man aanwezig vervalt.
Zaterdag verplicht 18u, aangeraden 17u (of vroeger).
Ere-afdeling mag verplaatsen naar zondag 15u met onderling akkoord van beide
ploegen indien vrijdag 18u niet haalbaar is.
5 ballen, 2 winnende manches.
De eventuele derde manche met 3 ballen (PDB systeem).
Optie 2:
Vrijdag start uur verplicht 19u, aangeraden 18u(of vroeger).
Regel van drie man aanwezig vervalt.
Zaterdag verplicht 19u, aangeraden 18u (of vroeger).
Spelen met 3 ballen naar 2 winnende manches.
Ere-afdeling mag verplaatsen naar zondag 15u met onderling akkoord van beide
ploegen indien vrijdag 19u niet haalbaar is.
Optie 3:
Vrijdag start uur verplicht 19u, aangeraden 18u(of vroeger).
Regel van drie man aanwezig vervalt.
Zaterdag verplicht 19u, aangeraden 18u (of vroeger).
Spelen met 5 ballen naar 2 manches, alle manches tellen voor einduitslag.
Ere-afdeling mag verplaatsen naar zondag 15u met onderling akkoord van beide
ploegen indien vrijdag 19u niet haalbaar is.
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Alle 3 de opties bevatten het risico dat de match nog steeds niet klaar is voor 1u.
Indien dit het geval is, zullen de resterende wedstrijden op een andere dag dienen
afgewerkt te worden, voor het begin van de volgende speeldag. Spelen op een 2de
biljart in hetzelfde lokaal is toegelaten met onderling akkoord van beide ploegen.
Dit laatste zal enkel gelden zolang het sluitingsuur op 1 uur blijft. Wanneer dit
versoepeld wordt naar 3 of 4 uur, zal deze laatste regel onmiddellijk vervallen.
De bovenstaande opties zullen na definitieve keuze gelden tot zeker het einde van
de reguliere competitie. In overleg met de clubs en lokalen, en gelet op de dan
geldende maatregelen van de regering, zal er beslist worden of hetzelfde systeem
zal gelden tijdens de play-offs.
IV.

Sensibilisering tornooien/competitie

Gelet op het feit dat de besmettingscijfers beginnen te stijgen en de diverse filmpjes
en foto’s die verschijnen op sociale media mbt tornooien, heeft GEOZ een
sensibilisering folder uitgebracht.
In deze folder zijn diverse regels en raadgevingen terug te vinden die het risico op
besmetting kunnen beperken.
Deze folder zal digitaal verstuurd worden naar alle clubs en lokalen met de vraag
deze af te printen en beschikbaar te stellen aan het biljart

V.

Kalender

De kalenders van de clubs lopen traag binnen. Het bestuur vraagt deze zo snel
mogelijk door te sturen zodat een definitieve kalender kan opgemaakt worden.

VI.

Varia
1. Financieel
Indien de competitie zou ingekort worden omwille van de maatregelen mbt
Covid-19, zal GEOZ een verrekening uitvoeren van het betaalde lidgeld,
competitie en bekerbijdrage.

Vzw GEOZ
Heidestraat 8
9050 GENTBRUGGE

Locatie: Videoconference
Datum: 21-06-2020
Tijd: 14u00

2. Ontsmettingsmiddel
GEOZ zal voor elk lokaal een ontsmettingsmiddel voorzien voor het
ontsmetten/reinigen van ballen, laken, tappen en banden tegen de start van het
nieuwe seizoen.
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