v.z.w. GEOZ
Heidestraat 8
9050 Gentbrugge
Ref. DC/2021/AV/Aug21 .
Verslag Algemene Vergadering van 21 augustus 2021.

1. Aanwezig :
Voor de RvB :
Xavier Barbier , Steven Poelman , Jelle Van Parijs en Didier Callens
Werkende leden :
Nick De Smedt ( Bijlken ) André Jacobs ( Bijlken ) Carlos Van Huffel ( Christiane 1Dirk ) Eric Van
Huffel ( Christiane & Dirk ) Herman Vriendt ( Bonte Koe ) Franky Callaert ( De Kneut ) Yves
Scholmeyer ( De Kneut ) Steven Mecon ( De Statien ) Dirk Vandevoorde ( De Statie )Franky
Debaene ( Den Tell ) William Van Der Haeghen ( Dynasty ) Willy Verhaeghen ( Excellentie ) André
Meuris ( Excellentie ) Luc Van De Steene ( Harmonie Fina ) Luc Dauwens ( Kastelein ) Eddy
Werrebrouck ( Kastelein ) Ludwig Van De Voorde ( Maritime )Daniel Van De Sompele ( Megagolf )
David Helaert ( Molenhof ) Patrick De Rijcke ( Paradijs ) Hugo De Donder ( Parking ) Meulenijzer
Werner ( Primus ) Dirk Goeman ( Routier ) Recolecte Patrick ( Sportvrienden ) Van Der Zalm Luc (
Sportvrienden ) Gilbert Aumann (’t Kroegske ) Eric Govers ( Tap Team ) Monique De Bel ( The
Bridge) Ronny Backx ( The Bridge ) Christis Patrice ( Tonnevrienden ) Dequae Mario ( Twipo )
Jackie Sierens ( Willem Tell )
Secretaris Didier vraagt aan de vergadering de toestemming om volgende nieuwe werkende leden
toe te laten op de Algemene Vergadering :
Eric Hugal ( Bristol ) Eric Van Huffel ( Christiane & Dirk ) Declercq Marc ( De Bonte Koe ) De
Vleeshouwer Timothy ( Dynasty ) Dobbelaere Patrick ( Megagolf ) De Meulemeester Adelin (
Paradijs ) Luc Nobels ( Routier ) Sven Heyerick ( Sportwereld ) Hans Teirlynck ( Tonnevrienden
)Van Eesbeik Pieter ( Twipo )
Allen werden aanvaard door de vergadering.
Volmachten :
Van Houtte André ( Leiezonen Tonne ) volmacht aan Christis Patrice ( Tonnevrienden)
Pieters Johan ( Les Deux Clefs ) volmacht aan Teirlynck Hans ( Tonnevrienden )
Afwezige clubs :
BC Infinity , BC Reddy , en BC Sniper .
Er waren 46 aanwezigen.
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2. Verwelkoming :
Voorzitter Xavier heet alle werkende leden welkom en prijst zich gelukkig dat de maatregelen voor
een groot deel weggevallen zijn en we terug onze hobby kunnen uitoefenen .
Hij vraagt ook om een ingetogen minuut stilte om de vrienden te herdenken die ons in die periode
ontvallen zijn.
Hij vraagt ook aan de werkende leden om een betere communicatie te voeren naar hun leden. We
merken meer en meer op dat spelers niet op de hoogte zijn van zaken die besproken zijn op de AV.
3. Financieel .
Financieel verantwoordelijke Steven geeft de kastoestand van vzw GEOZ mee .
Er waren geen opmerkingen door de werkende leden )
Steven geeft wel mee dat er nog clubs zijn die hun startfactuur nog niet betaald hebben , en vergeet
niet … Startfactuur niet betalen is niet spelen .
Op vraag van de AV zal er nog een herinnering gestuurd worden naar de correspondenten van de
clubs die nog niet betaald hebben.
Steven licht eveneens het nieuwe systeem toe mbt de 30 dagen tijd tot betalen voor aansluiting van
spelers na de startfactuur. Zij zijn speelgerechtigd, ookal is de factuur nog niet betaald. Wanneer de 30
dagen verstreken zijn en de factuur is nog niet betaald, worden alle wedstrijden waar de speler werd
opgesteld omgezet naar 6-0 forfait.
4. Seizoen 2021-2022
•

•

Reeksindelingen – Kalender – Beker
Aangevraagd punt werkend lid:
Bekersysteem heen en terug.
- Xavier licht toe dat dit op dit moment geen optie is. De competitie loopt nu
reeds van september tot midden april. Als er hier nog terugrondes moeten
gespeeld worden, dienen we begin augustus te starten. Dit is geen optie.
½ finales op kampioenschappen , waarom ?
- Dit punt werd reeds in het verleden toegelicht. We willen als verbond ook
de kans geven aan ploegen die anders de finale nooit halen om eens te
kunnen aantreden voor een groter publiek.
Maatregelen door vervroegd sluitingsuur horeca
Deze maatregelen gelden enkel als sluitingsuur op 1 uur ( ’s nachts ) blijft . En als het terug
“normaal” komt vervallen deze .
- ALLE wedstrijden beginnen om 19 uur. ( vrijdag en zaterdag ) . Er kan ook vroeger
begonnen worden mits akkoord van beide ploegen.
- Bij “Belle” wordt er gespeeld met bal-bal .
Opgaan : beide spelers gaan van korte band naar korte band . winnaar kiest kleur en
gaat op ( tegenstrever ligt voor zijn doel )
- Aanwezigheidsregel : 3 man bij begin en speler 5 3 uur na begin en speler 6 3 ½ na
begin aanwezig zijn vervalt .
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NOGMAALS , DEZE MAATREGELEN GELDEN ALLEEN ZOLANG HET
SLUITINGSUUR OP 1 ( één ) UUR ’S NACHTS BLIJFT !

Op moment van de vergadering was het juist bekend dat het sluitingsuur op 1 september vervalt. Hierdoor
zijn de voorgenoemde maatregelen niet van toepassing.
Voor de 3 wedstrijden die gespeeld worden op 28 augustus wordt er een oproep gelanceerd om te starten
om 18u om het sluitingsuur zeker niet te overschrijden.
Mocht er een situatie ontstaan waarbij het sluitingsuur terug zou worden ingevoerd, zullen bovenstaande
maatregelen onmiddellijk ingaan.
Vraag van werkend lid: Wat met de mondmaskers:
-

De wetgeving is duidelijk en zegt dat het mondmasker moet gedragen worden tijdens het
biljarten in café.

5. Speelreglement
Sinds de vorige AV/ het vorige seizoen zijn er geen wijzigingen in het spelreglement. Echter licht Xavier
nog een belangrijk punt toe als heropfrissing.
Wanneer een bal gemeten wordt op de lijn:
- Als de lijn zichtbaar is in het gaatje van het meetcaliber => bal op de lijn
- Wanneer de laser op beide kanten van de bal schijnt, los van links of rechts hoger/lager
=> bal op de lijn.
6. Intern reglemen
Ook hier geen wijzigingen tov vorig jaar, enkel een heropfrissing van de wijzigingen van vorig seizoen.
-

Het is nog slechts 1x toegestaan per speler om deel te nemen in een hogere reeks (van
dezelfde club)

-

Vanaf seizoen 2022-2023 zal het toegestaan zijn meer dan 2 ploegen van dezelfde club in
dezelfde reeks te hebben

-

Een winnende ploeg krijgt 3 punten in de ranking ipv 2 punten. Draw blijft 1 punt.

-

Aantreden reserve : 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 .
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7. Ledenbeheer – kaarthouder - Aansluitingen - …
We zien een daling van een 100-tal leden en 9 ploegen. Dit is een verwachtte evolutie mbt Covid-19. Het
bestuur verwacht echter dat dit terug zal stabiliseren in de komende seizoenen.
Steven merkt ook op dat het mis gelopen is met bgbkaartenbeheer.be. Dit systeem zou het aansluiten van
spelers gemakkelijker en sneller moeten maken, echter was het systeem nog niet optimaal om uit te rollen.
Wel is het zo dat dit de toekomst zal worden en dit in combinatie met het gebruik van de E-Id. Dit,
uiteraard, wanneer KBGB een oplossing gevonden heeft mbt de privacy wet en de GDPR wetgeving.
8. GEOZ Kampioenschappen:
Door de afwezigheid van verantwoordelijke ( Peter Bradt ) kunnen we geen verdere details meegeven .
Deze zullen wel ten gepaste tijd gecommuniceerd worden naar de leden .
De GEOZ Verbondskampioenschappen gaan door van 22 april 2022 tot/met zondag 1 mei 2022.
Deze gaan door in zaal Den Ambacht te Oosterzele.
9. De GEOZ Happening zal doorgaan op zaterdag 18 juni 2022 , te Deinze in zaal De Brielpoort .

10. Bijkomende punten :
Steven licht nog even een bericht toe dat door hem gepost werd enige tijd geleden mbt zijn mandaat als
bestuurslid van GEOZ.
Steven deelt mee dat hij zijn mandaat in 2023 niet meer zal verlengen en dat dit een definitieve beslissing
is. Hij geeft eveneens mee dat dit zeker niets te maken heeft met berichten die gepost zijn door een exvoorzitter van GEOZ of eventuele kritiek die van de leden zouden komen.
Steven geeft mee dat hij deze beslissing neemt in het belang van zijn privé en professioneel leven. De
combinatie begint moeilijker en moeilijker te worden en begint invloed te krijgen op de werking van zijn
functie.
Er zal een gepaste overdracht zijn naar zijn opvolger(s) met nog de nodige ondersteuning in de toekomst.
De secretaris
Didier Callens

De voorzitter
Xavier Barbier
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