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Ref. DC/2021/AV/Maa06 . 

Verslag Algemene Vergadering d.d. 06/03/2021 

Door de impact van de Corona pandemie gebeurt deze meeting online . 

  

Aanwezigen 

R.v.B. : Xavier Barbier , Steven Poelman , Peter Bradt en Ronny De Bruycker . 

Ook Jelle Van Parijs en Didier Callens als commissarissen . 

 

43 werkende leden tekenden present !  

 

Verwelkoming : 
Voorzitter Xavier Barbier schetst , in zijn welkomswoord , de moeilijke situatie waarin we door Corona 

verkeren . Hij hoopt dat we binnen BGB het grootste verbond kunnen blijven en we hopelijk in augustus 

het nieuwe seizoen met ALLE ploegen kunnen terug opstarten .  

Ook werd één minuut stilte in acht genomen om alle GEOZ vrienden te gedenken die ons in dit    ( k…. ) 

jaar ontvallen zijn .  

 

Stemming :  

Daar het onmogelijk is een fysieke vergadering te organiseren gebeurde de stemming via mail ! 

61 van de 83 werkende leden gingen in op deze stemming !  

 

Uitslag :  

Ontslag van de heer Jean Paul Vanden Broucke :  

61 personen van de 83 gerechtigden brachten hun stem uit. Hierdoor is het quotum behaald.                      

De resultaten waren als volgt:   

Gaan akkoord:   49                                                                        

Gaan niet akkoord:  1  

Onthouding:   11  

Niet gestemd:   22 

De meerderheid aanvaard het ontslag en hiermee wordt het mandaat van Jean-Paul beëindigd. Het bestuur 

wenst JP te bedanken voor zijn jarenlange inzet en wenst hem veel succes toe in de toekomst. 

 

Vernieuwing Mandaat Xavier Barbier : 

Het mandaat van Xavier Barbier vervalt dit jaar. Xavier stelt zich terug verkiesbaar. De algemene 

vergadering stemde als volgt: 

61 personen van de 83 gerechtigden brachten hun stem uit. Hierdoor is het quotum behaald. De resultaten 

waren als volgt: 

Gaan akkoord:   58 

Gaan niet akkoord:  3 

Onthouding:   0 

Niet gestemd:   22 

 

Als gevolg gaat de algemene vergadering akkoord met de verlenging van zijn mandaat voor 4 jaar. 
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Verkiezing Jelle Van Parijs en Didier Callens : 

Jelle Van Parijs heeft zich kandidaat gesteld om bij het bestuur te komen. Sinds zijn kandidatuur werd Jelle 

reeds aangesteld als commissaris tot de bekendmaking van de stemming.  

61 personen van de 83 gerechtigden brachten hun stem uit. Hierdoor is het quotum behaald. De resultaten 

waren als volgt: 

Gaan akkoord:   54 

Gaan niet akkoord:  5 

Onthouding:   2 

Niet gestemd:   22 

Als gevolg gaat de algemene vergadering akkoord met de het toetreden van Jelle tot het bestuur en dit voor 

een mandaat van 4 jaar. 

 

Ook Didier Callens heeft zich terug kandidaat gesteld om toe te treden tot het bestuur. Ook Didier werd 

aangesteld als commissaris tot de stemming van de AV.  

61 personen van de 83 gerechtigden brachten hun stem uit. Hierdoor is het quotum behaald. De resultaten 

waren als volgt: 

Gaan akkoord:   46 

Gaan niet akkoord:  15 

Onthouding:   0 

Niet gestemd:   22 

 

Als gevolg gaat de algemene vergadering akkoord met de het toetreden van Didier tot het bestuur en dit 

voor een mandaat van 4 jaar. 

 

Financieel verslag, begroting en kwijting bestuursleden;  

Zoals elk jaar dient ook de jaarrekening goedgekeurd te worden. Omwille van enerzijds Covid-19 en 

anderzijds een financiële zwart jaar is het allemaal wat hectisch gelopen. 

De boekhouding samen met de bewijsstukken werden dit jaar ook opnieuw nagekeken door Luc Van De 

Steene. Luc heeft hiervoor een verslagje aangemaakt en verklaard op eer dat de boekhouding 

bewijskrachtig genoeg is voor een positief advies aan de AV.  

Het verslag is toegevoegd aan de notulen van de AV. 

Steven wil wel nog een kleine duiding geven over het jaar 2020. Zoals vele verenigingen blijven de kosten 

doorlopen zoals verzekeringen, softwarepakketten, lidgelden, hosting, enz… Hierbij werden in januari 

2020 de forfaitaire onkostenvergoedingen uitbetaald aan de bestuursleden. Omdat deze vergoedingen 

uiteraard ongegrond zijn (door het niet doorgaan van de competitie en de kampioenschappen) werd er 

reeds beslist dat er voor het jaar 2021 en zo goed als zeker voor het jaar 2022 geen vergoeding zal 

uitbetaald worden. 

De algemene vergadering heeft het zich akkoord verklaard met de jaarrekening van 2020 met volgende 

uitslag van stemming: 

Gaan akkoord:   57 

Gaan niet akkoord:  2 

Onthouding:   2 

Niet gestemd:   22 
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Ook de begroting 2021 dient goedgekeurd te worden door de algemene vergadering. 

Het is niet echt de ideale tijd om een begroting op te maken omdat er niet echt een zicht is op de toekomst. 

We weten ondertussen dat de Horeca terug zal mogen openen op 1 mei, maar we weten de details nog niet 

van de voorwaarden. 

Daarnaast is de schade nog niet gekend met name welke zaken er nog zullen open gaan, hoeveel ploegen er 

zullen starten en hoeveel spelers er daadwerkelijk volgend seizoen nog zullen inschrijven. 

Er werd dan ook een secure begroting opgemaakt met de hoop om beter te doen. 

De algemene vergadering verklaarde zich akkoord met de begroting gestaafd met volgende stemming: 

Gaan akkoord:   55 

Gaan niet akkoord:  2 

Onthouding:   4 

Niet gestemd:   22 

 

Als laatste stemming volgt de kwijting van de bestuursleden. Dit is een statutaire verplichting en houdt in 

dat de AV al dan niet akkoord is dat het bestuur zijn verplichtingen is nagekomen het voorbije werkjaar. 

Zodoende zijn zij vrij van verantwoording voor het voorbije werkjaar (muv strafrechtelijke 

verantwoording). 

De algemene vergadering stemde als volgt: 

Gaan akkoord:   51 

Gaan niet akkoord:  3 

Onthouding:   7 

Niet gestemd:   22 

 

De algemene vergadering gaat akkoord met de kwijting van de bestuursleden. 

 

Seizoen 2021-2022 

Reeksindelingen  

De reeksindeling : We gaan er vanuit dat we min of meer een normale competitie kunnen aanbieden begin 

september . dus zouden we terug naar reeksen van 14 ploegen willen gaan . dit is een vooropgesteld plan 

maar we zijn als bestuur afhankelijk van het aantal inschrijvingen van ploegen en lokalen daarom is het 

nog wat afwachten welke richting we definitief gaan uitgaan . we gaan de reeksindeling bepalen op het 

eindresultaat van het seizoen 2019-2020 . We weten dat dit voor bepaalde ploegen een ontgoocheling zal  

zijn .  

 

Speelreglement 

Wat de spelregels van BGB betreft zijn er geen nieuwe wijzigingen . let wel op vorig jaar heeft de BGB 

wel een wijziging doorgevoerd voor het seizoen 2020-2021 maar aangezien er niet is gespeeld is deze 

regel misschien uit jullie gedachten gegaan ; 

Gebruik van de lasermeter.  indien beide laser stralen  op de bal schijnt, dan ligt de bal op de lijn , zelfs als 

de ene laser hoger op de bal schijnt dan de andere en zelfs als een deel van een van de lasers op het laken 

schijnt. Dus met andere woorden als de laser straal aan beide zijde van de bal schijnt dan is het op de lijn .  

Het blokje ; indien de lijn zichtbaar is in het gaatje, zelfs gedeeltelijk, dan ligt de bal op de lijn. Dat was er 

vorig jaar beslist   
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Wat wordt er wel gewijzigd dit seizoen : 

In alle verbonden op vraag van BGB dat is het volgende . Het aantal gewonnen wedstrijden , het aantal 

gelijke en verloren wedstrijden alsook de manches tellen niet meer mee om te bepalen wie kampioen is en 

wie 2de is ook voor degradatie tellen deze niet meer mee bij gelijke punten  volg er 1 test wedstrijd op een 

neutraal terrein .  voor de bijkomende stijgers gaan deze wel nog altijd meetellen en de reden daarvan is 

omdat bijkomende stijgers pas later na inschrijving van ploegen kunnen plaats vinden  

 

Aanpassingen intern reglement 

1x depanneren in hogere ploeg i.p.v. 3 keren 

Aantal ploegen van dezelfde club in een reeks wordt onbeperkt  de regel van max 2 ploegen vervalt vanaf 

seizoen 2022 – 2023 . Dat wil dus zeggen dat het mogelijk zal zijn , in het seizoen 2022-2023 dat er bv 3 

ploegen van de kastelein in eerste afdeling speelt 

Punt 3 De vervangende speler mag aantreden indien de effectieve speler niet aanwezig is voor de aanvang 

van de vorige match . dat wil dus zeggen als er op 6 een reservespeler moet aantreden . dan moet hij 

aanwezig zijn voor speler 5 aan zijn match begint en mag de effectieve speler niet aanwezig zijn als de 5de 

match begint . dit zal ook nog verduidelijk worden in ons reglement bundel .   

Het punten systeem bij een overwinning van de ploeg gaan we  3 punten toekennen ipv 2 punten bij een 

gelijke stand blijf het  1 en bij verlies 0 . 

 

Aansluitingen, overgangen, D4, clubovereenkomsten 

Dit jaar werden alle startfacturen integraal terugbetaald aan de clubs. Desalniettemin zijn alle 

aansluitingen, overgangen en D4 overgangen die uitgevoerd zijn in 2020, dus voor seizoen 20-21, 

doorgevoerd en geldig. Wat houdt dit nu in voor komend seizoen? 

Wel, in juni zal de KBGB een clubovereenkomst ter beschikking stellen bestaande uit de spelers die eind 

seizoen 2019-2020 de vorige overeenkomst getekend hebben, aangevuld met alle nieuwe aansluitingen en 

overgangen. Deze zal dit jaar volledig digitaal zijn. Hoe dit zal verlopen zal in de komende weken en 

maanden gecommuniceerd worden, eenmaal we zelf de nodige info ontvangen hebben van KBGB.    

Maw zal er dus een clubovereenkomst zijn net zoals er elk jaar een is. Deze zal verschijnen rond juni. 

Daarna zullen er dan terug overgangen en nieuwe aansluitingen kunnen plaatsvinden. In het volgende punt 

daar iets meer over. 

 

Digitale aansluitingen BGB 

Dan gaan we verder met de digitalisering van KBGB. Vanaf komend seizoen zal alles digitaal verlopen 

mbt aansluitingen en overgangen, en dit rechtstreeks met KBGB.  

Via een website zullen jullie zelf overgangen kunnen uitvoeren en spelers kunnen aansluiten. Opgelet, zij 

zullen dit enkel nog toelaten dmv de elektronische identiteitskaart. Dat wil zeggen dat de clubs zich zullen 

moeten engageren om het nodige te doen om dit technologisch waar te maken.  

Nu hoe alles praktisch zal verlopen is tot op vandaag nog niet geweten en wij wachten nog op meer 

info van KBGB. 

 

GEOZ Kampioenschappen: 

Door Corona kunnen er dit jaar geen GEOZ kampioenschappen  georganiseerd worden , maar we zijn 

reeds druk bezig om er in 2022 een spetterende editie van te maken . 
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GEOZ Happening : 

Ook onze Happening van 2021 valt in het water , maar nu reeds konden we een optie nemen voor de 

Brielpoort Deinze voor 18 juni 2022 . 

 

Prijzen en Trofeeën seizoen 2019-2020 : 

Het bestuur houdt eraan de laureaten van vorig seizoen hun prijzen en trofeên te bezorgen . 

De individuele prijzen zullen met een aangetekend schrijven bezorgd worden en de trofeên aan de lokalen 

( vanaf deze terug open mogen )  

 

Bijkomende punten 

Er werden geen bijkomende punten doorgestuurd om toe te voegen aan de agenda. 

De secretaris  

Didier Callens  

 

Goedgekeurd door het GEOZ bestuur ; 

De voorzitter 

Xavier Barbier . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslas controle boekhoudine2O20 Geoz vzw

ln opdracht van de algemene vergadering van de vzw, heb ik als werkend lid de

boekhouding van 2020 nagekeken.

lk heb hierbij steekproefgewijs de nieuwe aankopen bekeken, de vergoeding

van het bestuur en gezien dat alles conform de gemaakte afspraken werd

geregeld

Mijn oordeel is, dat de boekhouding voldoende correct is gevoerd om als

bewijskrachtig beschouwd te'worden, en dat bijgevolg de algemene

vergadering deze goed kan keuren

(l*"-r(*

Lotenhulle, 2 maart 202L

Luc Van de Steene

Werkend lid
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