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Aanwezig 

Xavier – Peter – Steven  en  Didier . 

Afwezig :  

 Ronny en Jelle. 

 

Dank aan lokaal Christiane & Dirk  

Het Geoz bestuur dank het lokaal voor de jarenlange goede ontvangst bij RvB en 

AV’s van Geoz. 

 Er wordt een bloemstuk voor Christiane en een fles bubbels voor Dirk overhandigd 

door de voorzitter en ondervoorzitter.  

Eveneens worden ze uitgenodigd voor de GEOZ happening. 

 

Financieel overzicht  

• X-tra bankkaart bestuur. 

Door de huidige Corona-toestanden is het moeilijk om een afspraak vast te 

krijgen bij KBC bank om de nodige administratie in orde te krijgen .  

 

Volgende AV en RvB  

Door stopzetting van de zaak (C&D) 

De dag en plaats van de volgende RvB en AV moet nog worden bepaald. 

Dit wordt nog even on-hold gezet. 
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Coroana-maatregelen :  

Het bestuur evalueert de stopzetting van de competitie en buigt zich over de 

mogelijke oplossingen voor een heropstart.  

Alle mogelijke voorziene opties worden bekeken.  

Er werd hiervoor ook gekeken naar de andere verbonden, BK, PK, GEOZ 

kampioenschappen, enz.  

Het bestuur heeft na beraad het volgende beslist:  

Heropstart (zonder sluitingsuur horeca)  

Indien er geen sluitingsuur meer geldt na nieuwjaar, zal de competitie gewoon 

hervatten op vrijdag 7 januari, met de wedstrijden die op dat weekend staan 

ingepland.  

Heropstart (met sluitingsuur horeca)  

Indien er een sluitingsuur blijft na nieuwjaar, zal de competitie hervatten op zaterdag 

8 januari, met de wedstrijden die op dat weekend staan ingepland.  

 

Naargelang de beslissing van KBGB ivm de nationale competitie zijn er 2 scenario’s 

mogelijk voor ere afdeling:  

Bij hervatten Nationale competitie:  

Alle wedstrijden van ere-afdeling worden automatisch verplaatst naar zondag om 

14u30.  

Bij niet hervatten Nationale competitie:  

Alle wedstrijden van ere-afdeling worden verplaatst naar zaterdag (17u) of zondag 

(14u30).  

Dit op keuze van de thuisploeg.  

Het bestuur staat evenwel toe dat, indien er 2 ploegen overeenkomen om te starten 

op vrijdag om 17u, de wedstrijd mag plaatsvinden op vrijdag.  
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Voor alle andere afdelingen (1ste tem 4de) worden de vrijdagmatchen verplaatst 

naar zaterdag (17u) of zondag (14u30).  

Dit op keuze van de thuisploeg.  

Ook hier staat het bestuur toe dat, indien er 2 ploegen overeenkomen om te starten 

op vrijdag om 17u, de wedstrijd mag plaatsvinden op vrijdag.  

 

Wedstrijden die reeds werden uitgesteld door Covid-19 dienen opnieuw te 

worden gepland door de clubs indien deze waren verplaatst naar een datum 

tijdens de stopzetting, of werden gepland tijdens de weekends in volgend punt.  

Wedstrijden die reeds werden uitgesteld omwille van Covid-19 zullen gespeeld worden op 

vrijdag 22/04/2022 om 19u.  

Indien het lokaal niet beschikbaar is, geven we de mogelijkheid om de wedstrijd te laten 

doorgaan in de zaal van de GEOZ kampioenschappen op vrijdag 22/04/202 . 

De wedstrijden die niet gespeeld zijn door de stopzetting (week 12, 13 en 14) worden 

verplaatst volgens onderstaand schema  

Week 12 wordt verplaatst naar 11, 12 of 13 februari, 

Week 13 wordt verplaatst naar 8, 9 of 10 april,  

Week 14 wordt verplaatst naar 15,16 of 17 april.  

We vragen aan de alle clubs om hun nieuwe data ten laatste door te geven voor 31 

december 2021 naar Xavier en hun tegenstander.  

Dit om ervoor te zorgen dat alles tijdig is aangepast voor 6 januari 2022. 
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Beker  

Om de nodige ruimte te creëren in de kalender om alle matchen te kunnen spelen en 

zodoende een volwaardige competitie te kunnen afwerken, werd er beslist dat de 

bekercompetitie definitief wordt stopgezet.  

Dit in analogie van andere verbonden.  

Dit wil dus ook zeggen dat de halve finale en de finale niet zullen doorgaan op de 

kampioenschappen. 

Er wordt nog bekeken of er op deze dagen andere activiteiten kunnen plaatsvinden. 

 

Verbondskampioenschappen 

 Catering: Traiteur blijft dezelfde ( via Ronny )  

Inschrijven vanaf 1 januari (onder voorbehoud)  

Helpers: Ronny zorgt hiervoor (ook Xavier heeft nog een helper)  

Vervoer lichtinstallatie ( Peter ) 

 

 

 

Xavier Barbier , voorzitter                                                                 Didier Callens , secretaris

                  


