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Ref. : DC/2021/RvB/juli11 

 Verslag  vergadering RvB van 11/07/2021 

 

Aanwezig : 

Xavier , Peter , Steven , Ronny , Jelle & Didier . 

 

Financieel overzicht :  

Overzicht financiën. 

Dit moest niet besproken worden , daar er niks gewijzigd is .  

Forfaitaire onkostenvergoedingen uitbetaald aan Jelle en Didier ?  

 Dit zal eind dit jaar bekeken worden voor uitbetaling begin 2022 

 

Mandaten. 

Steven laat weten dat hij op het einde van zijn mandaat zich niet meer zal verkiesbaar stellen op 

de AV van feb. 2024 . 

Hij vindt dat hij zijn opdracht en doelstelling heeft bereikt binnen het bestuur en wil nu prioriteit 

geven aan zijn (zéér drukke) job en vooral zijn gezin.  

Hij zal wel , indien nodig , alle steun geven aan ons verbond indien dit nodig is . 

 

Verslag AV van de KBGB ( 10/07/21 )  

Xavier en Jelle geven verslag van de AV van de KBGB . 

Verslag van deze zal bij dit verslag gevoegd worden. 
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Samenstelling reeksen 2021 – 2022 

De reeksen werden opgemaakt aan de hand van de klassering na het seizoen 2019-2020 . 

Toen waren er 74 ploegen , nu 66 ( of 65 ) . 

Er lagen verschillenden opties op tafel en werd er geopteerd om alle reeksen gelijk te verdelen op 

13 ploegen . ( en Ere voorlopig 14 ). 

 

 

 ere afd 1ste afd 2de afd 3 de afd 4de afd 

      

1 den tell A de kneut A Bristol harmonie-fina C harmonie-fina D 

2 excellentie A den tell X christiane&dirk sportvrienden den tell E 

3 infinity paradijs A De Bonte Koe tap team C sniper B 

4 kastelein C kastelein B kastelein D tonnevrienden C routier B 

5 the A-team parking tonnevrienden A dynasty A tap-team B 

6 den tell B leiezonen-tonne sportwereld B de statie B excellentie C 

7 sportwereld A megagolf den tell D primus A tonnevrienden E 

8 tap team A routier A de kneut B twipo bijlken B 

9 the bridge willem tell excellentie B paradijs B tzand B 

10 patrijzen A e-team les deux clefs kastelein E dynasty B 

11 kastelein A de statie A maritime tonnevrienden D primus B 

12 harmonie-fina A den tell C Tzand A bijlken C tkroegske 

13 sniper A bijlken A tonnevrienden B molenhof tonnevrienden F 

14 reddy     
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Kalender 2021 – 2022 

Onze voorzitter ( en kalenderverantwoordelijke ) schiet al onmiddellijk in actie en zal de kalender 

klaar hebben tegen 25/07/2021 . 

Afgewerkte kalenders terugsturen naar Xavier  ( barbier.xavier@hotmail.com )  VOOR 7 aug.  

In het weekend van 3 – 4 en 5 sept 2021 zal de GEOZ competitie van start gaan .  

 

De bekercompetitie zal volgens de gekende formule gaan en dus per reeks . In de 1ste ronde 

zullen 3 ploegen bye zijn en komen we voor de ¼ finales op 8 ploegen . 

De ½ finales en Finale zal tijdens de GEOZ verbondskampioenschappen gespeeld worden.  

 

Belangrijke data in 2021 

Overgangsdagen  

 Valt weg doordat alles digitaal ingegeven wordt. 

Aansluitingen : 

Binnen het verbond ( dus spelers die de clubovergang niet getekend hebben ) vanaf 19 / 07 / 

2021 op de site van KBGB. Nationale overgangen dienen nog steeds via de 

verbondskaarthouder van het verlatende verbond geregeld worden. 

Nieuwe spelers 

 Ook vanaf 19 / 07 . 

Indienen ploegsamenstelling . 

 Ten laatste op vrijdag 27 augustus . 
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Kalendervergadering  : 

De kalenders van de ploegen moeten binnen zijn ten laatste  7 augustus bij de 

kalenderverantwoordelijke ! xavier@new-geoz.be 

 De kalendervergadering gaat door op zaterdag 14 augustus in Lokaal Café ‘Tonneke  ,  

De  planning voor de kalendervergadering : 
 14uur   Vierde 
 14u45  Derde 
 15u30  Tweede 
 16u15  Eerste 
Na iedere reeks zullen ook de wedstrijden voor de Bekermatchen getrokken worden . 
In de 1ste ronde zullen er 3 ploegen ( reeksen van 13 ) om in de 1/8 finales met 8 over te 
blijven. 
½ finale en Finales worden op de GEOZ verbondskampioenschappen in 2022 gespeeld. 
De bekertrekking voor Ere gebeurt op de RvB van 14/08 om 10 uur .  

 

Algemene Vergadering  :  

De Algemene vergadering van v.z.w. GEOZ zal doorgaan op zaterdag 21 augustus om 

13u30 en dit in het lokaal van Christiane & Dirk te Lotenhulle  

Verbondskampioenschappen 2022  

Er was keuze tussen 2 zalen en op de RvB van 6 maart l.l. werd beslist dat er terug in 

Oosterzele ( zaal Ambacht ) zal gespeeld worden .. 

Datum : van 20 april t/m 1 mei. 

Catering : Ronny zal ten laatste in augustus beslissen of hij de catering voor zich neemt.  

Andere ( voorstellen na evaluatie vorige kampioenschappen ) 

   Podium achteraan zetten .  

Geen rechtstreekse uitzending van wielrennen ( boven ) weinig respons !  

Voorstel, om ½ finales beker in de zaal te geven . 

  Boetes voor forfait ( zonder verwittigen ) worden uitgeschreven .  

Forfait ( tijdens de kampioenschappen ) = geen prijzengeld !  

BGB Kledij terug voor ALLE finales.  

ALLE finales op de laatste zondag brengen ( meer volk, toeschouwers ) Nu worden vele 

finales afgewerkt voor lege banken !  

mailto:xavier@new-geoz.be
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Allerlei :  

1. Site KBGB ; Ploegen welke problemen hebben met het invoeren van hun spelers  ( of 

andere problemen ) kunnen steeds terecht bij voorzitter Xavier en/of secretaris Didier . 

 

2. Verslagen RvB : Steven zal er voor zorgen dat de verslagen , na goedkeuring rvb , terug 

op de site kunnen geplaatst door de secretaris. 

 

 

3. Aanpassen Innerlijk reglement GEOZ ; OK 

 

4. Aanpassen Klachtenreglement . OK 

 

 

5. Jonas Recollecte ( Sportvrienden ) vraagt waarom de spelers van alle kampioensploegen 

geen individuele trofee krijgen zoals één bepaalde ploeg ! …  

Dit betrof een initiatief van de betrokken club en heeft niks te zien met Geoz. Tijdens de 

recente Happenings zijn er steeds vele ( individuele ) trofeeën blijven staan. 

 

6. Moesten er opnieuw ingrijpende maatregelen komen i.v.m. het sluitingsuur zal er op de 

AV van augustus voorgesteld worden om 1 ( één ) uur vroeger te beginnen ( Vrijdag = 19 

uur en zaterdag = 18 uur )  . En de eventuele “Belle” met 3 ballen te spelen . 

Ook voorstel om de “Belle” te starten met bal/bal ( bezoeker gaat op )  

 

7. Kampioenschap van Oost Vlaanderen gaat door in Juni 2022 in Denderhoutem . 

 

8. Voorstel om “Best of 16 “ in lokalen te laten spelen . 

 

Goedgekeurd door de RvB Geoz d.d. ………. 

 

Didier Callens      Xavier Barbier 

 

Secretaris       Voorzitter 


