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 Verslag vergadering van HET BESTUUR . 

1. Aanwezig :  
Door de geldende corona-regels is ook deze vergadering online. 
Xavier barbier , Peter Bradt , Steven Poelman , Ronny De Bruycker , Jelle Van Parijs en 
Didier Callens. 
 

2. Proficiat aan de webmaster voor het zo ordelijk te laten verlopen van de AV (handopsteek, 
chatopmerking, 1 persoon aan het woord);  
Ronny stelt voor dit in de toekomst zo te laten doorgaan . 
 

3. Financieel overzicht : 

Ronny brengt een punt naar voren die in een vorige RvB werd besproken. De boekhouding 
ging elk jaar gecontroleerd worden door 2 bestuursleden. Tot op heden werd dit nog niet 
gedaan. 

Steven stuurt tijdens de RvB een link door met alle digitale bewijsstukken en boekhouding 
zodat de controle kan uitgevoerd worden.  

De boekhouding werd reeds gecontroleerd door Luc Van De Steene en er werd door hem 
een positief advies gegeven. 

 

Ronny merkt verder op dat het bestuur geen vergoeding zal ontvangen in het jaar 2021 en 
2022 ter compensatie van de betaalde vergoedingen in 2020. Hij stelt de vraag of dit ook 
van toepassing is op Jelle en Didier. Jelle was toen nog geen bestuurslid en Didier heeft 
zijn vergoeding terug gestort bij ontslagname. 

 

Het bestuur beslist dit begin 2022 te bekijken en naargelang de functie een forfaitaire 
onkostenvergoeding toe te kennen. 

 
4. Live-vergaderingen RVB.  

       Er wordt bekeken of we dit opnieuw in wisselende lokalen gaan doen  
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5. Inloggen GEOZ site : Er zijn moeilijkheden om in te loggen / registreren op de New-Geoz 
site. 
Steven geeft duiding . 
Het inloggen op de website werkt nog steeds. Indien het niet meer lukt om in te loggen 
(wachtwoord vergeten,…) kan er een nieuw wachtwoord aangemaakt worden door 
onderaan het inlogvenster te klikken op “wachtwoord vergeten”. 
 
 

6. Midweek competitie :  

Ronny stelt voor om de mogelijkheid te bekijken om een midweek competitie te starten. 

Het bestuur stelt vast dat er al genoeg nevencompetities zijn binnen Vlaanderen.  

Daar GEOZ nog steeds achter het principe staat van eenheid onder BGB, is het niet 
opportuun een piratenverbond op te richten. 

 
7. Huldiging kampioenen van seizoen 2019-2020 

De nodige trofeên zijn aangekocht en zullen verdeeld worden , na afspraak , van zodra de 
horeca terug open mag . 
Ronny zal deze aan de betrokken lokalen bezorgen . 
 
 

8. Didier heeft de KBGB op de hoogte gebracht van de wijzigingen binnen ons bestuur . 
 
 

9. Verbondskampioenschappen 2022  

De GEOZ verbondskampioenschappen 2022 gaan door na de competitie 2021 – 2022 . 

Hiervoor hebben we 2 mogelijke locaties . 

1. Marelias bv  ,  te Maldegem 
Een zeer mooie zaal met ruime faciliteiten . 

 
2. Zaal Den Amb8  ,  Oosterzele . 

Hier werden de vorige kampioenschappen betwist . 
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De pro en contra’ van beide zalen werden besproken .  
Na stemming heeft het bestuur besloten geen ( financiele ) risico’s te nemen en gaat er 
een optie genomen worden op de zaal in Oosterzele . 
We weten immers niet hoe we post-Corona zullen evolueren ( hoeveel leden – hoeveel 
clubs/ploegen – hoeveel deelnemers , … )  
 
Indien de kampioenschappen in 2022 terug een succes zijn, zal er verder gekeken 
worden om de volgende editie in Maldegem te geven. 
 
Ronny sluit dit punt af door mee te geven aan het bestuur dat hij zich moeilijk kan 
engageren voor de zaal in Oosterzele wegens de verre afstand. Hij laat ook noteren dat 
zijn motivatie laag staat omwille van de Corona situatie en de stil liggende competitie. 
 
Het bestuur neemt hier nota van en zal kijken naar alternatieven voor de catering en 
uitbating van de toog indien Ronny bij zijn standpunt blijft. 
 

 

 

Voor het bestuur : 

Didier Callens 

Secretaris 

 

 


