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Aanwezig 

Xavier  -  Peter  -  Steven  - Ronny  -  Jelle en Didier. 

 

Beker :  

De openbare trekking van de ¼ finales werden geleid door Xavier en Peter. 

De volgende wedstrijden worden gespeeld op 17 – 18 of 19 december 2021 . 

ERE   Infinity   - Winnaar Harmonie Fina A / Kastelein C  

  Sniper A   - Tap Team A 

  Den Tell A   -  The Bridge 

  Den Tell B   -  Kastelein A 

EERSTE Willem Tell  - Paradijs 

  Megagolf  - Kastelein B  

  De Statie A   - Routier A 

Den Tell C   - Den Tell X  

TWEEDE Bristol   - De Bonte Koe 

  Chr. & Dirk  - Tonnevrienden B 

  Den Tell D   - Winnaar Excellentie B/Kastelein D 

  De Kneut B   - Tonnevrienden A 

DERDE Primus A  - Sportvrienden 

  Tap Team C   - Twipo 

  Molenhof  - Tonnevrienden D 

  Harmonie Fina C - Dynasty A 

VIERDE  Sniper B   - Tap Team B  

  Primus B   - Tonnevrienden E 

  Routier B   - Harmonie Fina D 

  Tonnevrienden F -  Excellentie C 

 

 

Financieel overzicht :  

Het financieel overzicht oogt gezond. 

De factuur aan BGB wordt eerstdaags betaald. 

Er zal een bijkomende bankkaart aangevraagd worden voor Ronny en Didier. 

3 clubs die afwezig waren op de AV krijgen nog een boete van 25€.  
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Ledenbeheer :  

Evolutie : We gaan opnieuw richting de 700 leden , goed zo !  

Spelerskaarten KBGB ; Een enorme chaos , veel verkeerde kaarten . 

Letterwaarden 2021-2022 ; die worden aangepast na 10 wedstrijden . 

 

Corona 

Uitstellen van wedstrijden ; Wie beslist dat ? Op basis van ? Plaatselijke overheid ?  

Besmetting binnen lokaal/club/ploeg ?   Kunnen WIJ vaccinatiepaspoort vragen ?  

 

Wij kunnen een coronapaspoort vragen, maar dit enkel voor de kampioenschappen. De 

laatste berichten geven aan dat dit een verplichting in de Horeca zal worden. 

 

Uitstellen van wedstrijden is op basis van overmacht en dit op eer verklaard. Wij kunnen en 

mogen niet controleren of de personen weldegelijk getroffen zijn door Covid-19 

 

 

Verbondskampioenschappen 2022  

We ontvingen een mail vanuit KBGB mbt de finaledag van GEOZ kampioenschappen die 

zou samenvallen met de finaledag van de beker van België waarin er gesproken wordt over 

bezorgdheid die zou geuit zijn van verschillende leden van GEOZ naar KBGB toe. 

 

Tot op vandaag mochten we van nog geen enkel lid een telefoon of mail ontvangen waarin 

deze bezorgdheid wordt geuit. We hebben wel een vermoeden van waar deze “bezorgdheid” 

komt. 

 

GEOZ betreurd eveneens dat KBGB eerst via mond aan mond communicatie dreigende taal 

spreekt (schorsen van spelers die deelnemen aan GEOZ kampioenschappen) alvorens ons 

eerst officieel te contacteren.  

 

Mochten ze dit laatste veel vroeger hebben gedaan, dan zouden zij weten dat de finaledag 

niet op zondag valt maar op zaterdag. 

 

Mede is dit een gevolg van hun eigen beslissing om geen verbod meer te leggen op het 

organiseren van kampioenschappen en tornooien tijdens officiële nationale inrichtingen. 

 

Xavier zal KBGB hierop antwoorden. 
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Het programma wordt nog eens onder  de loep genomen en hier en daar wat correcties 

aangebracht . 

Zo wordt Jeugd = jeugd en beloften  ( tot 23 jaar )  

 

Op zondag 1 mei komt er een Open Prijskamp Hoog en Laag .  

1000€ Prijzen  - 10€ inschrijving, dubbel ingeschreven. 

Maximum 32 spelers (dus 64 inschrijvingen) per reeks.  

 

Er wordt ook een ( gratis ) tombola georganiseerd met 2 biljartkeus ( waarde 1250 en 450 € ) 

Dit zal gebeuren met de drankbonnetjes . 

 

Catering : Xavier heeft de prijzen ( traiteur ) doorgestuurd naar Ronny . 

 

 

Forfait Megagolf ( Competitie ) en ook de Kneut A ( BEKER ) 

Beide ploegen zullen de gebruikelijke boete toegestuurd krijgen . Omwille van de zwarte 

tijden door Corona zal het bedrag ( uitzonderlijk ) volledig doorgestort worden naar de 

thuisploeg . 

 

Het bestuur betreurd wel de manier van communiceren. Er werden “gesprekken” gevoerd 

tussen clubverantwoordelijken die allesbehalve “mooi” te noemen zijn. 

 

Het bestuur wil wel de nadruk leggen op het feit dat zeker de tegenpartij en de 

bekerverantwoordelijke (Xavier) op de hoogte wordt gesteld in geval van forfait, en dit steeds 

schriftelijk! 

 

Facebook : 

Het bestuur vind het een goed initiatief om de vragen i.v.m. de reglementen op 

Facebook te zetten. 

Het is wel zo dat er nog altijd kan gevraagd worden om een “Reglementenavond “ te 

organiseren ! 

 

Varia : 

Aanschaf Hemd/Polo/Sweater/… voor bestuur GEOZ 

 Steven kijkt uit voor biljartvest.  

Jelle ; Wildgroei tornooien . 

Er wordt een oproep gedaan om beter te communiceren met elkaar om grote 

tornooien te organiseren en rekening te houden met elkaars organisaties. 
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Voorstel Kurt Scheyving i.v.m. hoger “depanneren “ . 

 Het bestuur zal de haalbaarheid hiervan bekijken . 

Happening 2022  ( Ronny ):  Zangers ( leden van GEOZ ) laten optreden tijdens happening. 

 Peter is de verantwoordelijke Happening en zal het programma samenstellen. 

 Traiteur is reeds in orde . 

Ook Deejay is gecontacteerd. 

 

Website : Aanpassingen  

 

Verschillende leden vragen om de namen iets meer bold te zetten ( moeilijk leesbaar ). 

Steven kijkt dit na.  

 

Statuten zijn nog niet aangepast aan huidig bestuur en maatschappelijke zetel. Steven doet 

hier het nodige voor. 

 

Ook staan er 2 secretarissen op de site. Steven past dit aan. 

 

Klachtenprocedure is bijgewerkt  - goedkeuren – publiceren . 

 

Vraag spelers / reglementen op site GEOZ . 

 Hiervoor wordt verwezen naar de site van KBGB . 

 

Volgende vergadering op woensdag 8 december om 19u30  bij lokaal C & D 

 

 

Xavier Barbier , Voorzitter                                                  Didier Callens ,  Secretaris 

                   


