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VERSLAG  RvB  van 13/09/2021 

 

Aanwezig : 

Xavier – Peter – Ronny – Jelle  &  Didier . 

Steven verontschuldigd. 

Financieel overzicht :  

Door, de afwezigheid van Steven ( financieel verantwoordelijke ) kon de financiële toestand niet 
besproken worden. 

Wel werd er meegegeven dat ALLE clubs hun startfactuur betaald hebben en er zonder problemen 
kan opgestart worden . 

Evaluatie  Algemene  Vergadering 

Er waren 3 afwezige clubs  BC Infinity , BC Reddy , en BC Sniper . 

Deze clubs zullen een factuur ontvangen van 25 € ( innerlijk reglement GEOZ : Hfdst. 20 ; 
Betalingen )  

Punten aangebracht door leden :   

Bekerwedstrijden op kampioenschappen .    

Peter stelt dat dit vooral de “kleinere” ploegen stimuleert om in de zaal hun ½ en finale af te werken.  

Het bekersysteem zal voor volgend seizoen herbekeken worden. 

Mondmaskerplicht 

Het zijn de lokaalhouders die beslissen . 

GEOZ heeft hun visie uitvoerig toegelicht op de website. 

Wij kunnen evenwel geen sanctie opleggen bij niet-naleving .  
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Ledenbeheer :  

Door de afwezigheid van de verantwoordelijke ledenbeheer kunnen er geen juiste aantallen 
doorgegeven worden .  

Het is wel zo dat er merkelijk minder spelers aangesloten zijn ( 600 i.p.v. 700 ) en ook minder 
ploegen ( 65 i.p.v. 74 ) .  

Spelerskaarten KBGB 

Een wirwar van kaarten bereikt ons vanuit KBGB. Nieuwe aansluitingen zijn daar nog niet bij . 

Verbondskampioenschappen 2022  

Datum 

Sleutel en biljarts op Di. 19/04 -   Opkuis op Ma. 2/05.    

Programma 

Schiften A , B, C en D  op 20 – 21 – 25 – 26 en 28 apr.  

19/04 Dames en Jeugd  22/04 ½ fin. BEKER 1ste , 2de , 3de en 4de.  
 23/04 Duo Laag en Hoog  24/04 Duo Mix – ½ fin. BEKER Ere             
 27/04 Veteranen – Oude Glorien 29/04 Duo 55+ - Duo Gemengd      
 30/04 Finale’s A , B , C en D – Finales BEKER  Ere , 1ste ,2de , 3de en 4de.      
 01/05 Open Prijskamp Hoog en Laag ( met tombola voor 2 keu’s )   

Catering 

Ronny neemt dit opnieuw voor zijn rekening . 

Xavier zal ook prijs vragen  bij traiteur 

Xavier stelt ook bijkomende hulp voor op drukke momenten. 

De “tafel” zorgt ervoor dat de spelers/helpers niet biljarten op drukke momenten. 

Didier zorgt voor bonnekes en doet de verkoop .  

Organisatie 

Peter en Steven doen de “tafel” . Die staat achteraan  ( beter overzicht en vooraan in de weg )  

Xavier is hoofdscheidsrechter en met Jelle verantwoordelijk organisatie “op het veld” . 

Wat met forfaits ? ( boete? )  
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Best of 16  

Jelle vraagt om dit tijdens de kampioenschappen te organiseren . Peter vind evenwel geen gaatje 
in het programma .  

Er wordt uitgekeken om dit de week voor de G.K. te organiseren in de lokalen.  

BGB Kledij terug voor ALLE finales.  

Website :  

De meeste problemen zijn intussen opgelost . 

Varia : 

Vraag Rudy De Boose reglementen op site GEOZ te zetten  . Wordt doorgegeven aan Steven.  

Verslag AV kan op site GEOZ gezet worden     

Gadgets : Vraag van secr. ; waar al die gadgets zijn die over waren van vorige jaren ( tassen , pins , 
lichtjes , … )  . Peter verwijst hiervoor naar een vorig bestuurslid die deze nog in zijn bezit heeft .  

Vraag ook om polo’ s aan te schaffen voor bestuur . 

 

 

Didier Callens ,   Secretaris 


