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Aanwezig 

 Xavier  - Peter – Steven – Jelle  &  Didier 

 Afwezig : Ronny . 

 

Financieel overzicht  

 

Financiële toestand 

De jaarrekening 2021 en begroting 2022 worden besproken en goedgekeurd door 
het Bestuur. Deze worden voorgelegd aan de AV ter goedkeuring. 

X-tra bankkaart bestuur. 

Een X-tra bankkaart moet dringend aangeschaft worden voor het bestuur  ( Didier 
Callens en aankoop voor de kampioenschappen ) )  

 Steven doet het nodige !  

Vergoeding Jelle – Didier :  

De vrijwilligersvergoeding van Jelle en Didier wordt vastgelegd door de het 
Bestuur. De overige bestuursleden ontzeggen hun vrijwilligersvergoeding, daar 
deze reeds werd uitbetaald in 2020. 

 

Corona-maatregelen :  

Reacties van gemeentebesturen . 

N.a.v. de corona-pandemie heeft Steven alle mogelijke instanties aangeschreven 
teneinde de juiste toedracht te vernemen wat nu wel/niet mag . 

Naast antwoorden van de diverse instanties waren er 3 gemeenten/steden die ons van 
antwoord dienden : Zele , Zulte en Gent . 

De teneur kwam er bij allen op neer dat er NIET mag gebiljart worden in café’s  ( horeca 
gelegenheid ) . WEL indien dit in een aparte ruimte doorgaat ( waar er GEEN horeca 
bedrijvigheid is  ) 
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Competitie: 

1-Als we kunnen opstarten in februari 

Zullen we in de maand februari de resterende matchen van de heenronde spelen  
+ de individueel uitgestelde wedstrijden . Zo zal dus de volledige heenronde 
afgewerkt kunnen worden . 

Daarna ( maart- april ) zullen er Play offs gespeeld worden ! De 6 bovenste 
ploegen spelen de kampioen play-offs en de 7 onderste ploegen de degradatie 
play-offs. 

De 6 ( of 7 ) ploegen spelen 1X tegen elkaar .  Naargelang de match in de 
heenronde zal dit nu ofwel thuis of op verplaatsing zijn )  

De punten van de heenronde worden behouden en na de Play-offs zullen de 
kampioen /stijgers en dalers bekend zijn . 

Man van het seizoen zal bepaald worden na de heenronde 

De kalender wordt opgemaakt door Xavier .  

2-Als we kunnen opstarten in maart 

Zullen we in de maand maart/april de resterende matchen van de heenronde 
spelen + de individueel uitgestelde wedstrijden . Zo zal dus de volledige heenronde 
afgewerkt kunnen worden . En kan dan ook een reglementair klassement 
opgemaakt worden . 

3-Als we NIET kunnen opstarten 

 Dan eindigt de competitie en zijn er geen kampioenen , stijger/dalers !  

 

Wat met Beker : 

Bij 1- en 2- gaan we de bekercompetitie heropvissen , met de ¼ finales in de 
lokalen en de ½ en finale op de Geoz kampioenschappen !  

 

P.S. ER ZULLEN GEEN INDIVIDUEEL UITGESTELDE MATCHEN MEER 
TOEGELATEN WORDEN ! 
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GEOZ Kampioenschappen : 

 

Programma ; ( met of zonder beker ) 

Het programma wordt aangepast en eerstdaags wordt de affiche gepubliceerd.  

Catering : 

Tornooiverantwoordelijke Peter zal contact opnemen met Ronny voor de catering. 

Martin en Luc staan weer in voor,de keuken  . Ronny , Carine ( met hulp van vader 
Xavier) de toog . 

 Inschrijven   

zal kortelings mogelijk zijn via de website. 

  Lottrekking : de Rvb voorafgaand aan de kampioenschappen. 

 Taakverdeling  

Kampioenschappen :  

  Peter en Steven : de “tafel” . 

Didier : Verkoop, drank en eetbonnekes . 

Xavier & Jelle : Hoofdscheidsrechters en hulp in de zaal !  

Materiaal 

Vervoer lichtinstallatie : Peter neemt contact op . 

Afsluiting : Jelle contacteert C&D ( Tony Coen ) . 

 

AV 2022 

Zal doorgaan eind februari 

Didier verstuurd de uitnodigingen en de agenda naar de clubs. 

Jelle neemt contact op voor de zaal . 

 

Happening 2022  

Zaterdag 18 juni in Brielpoort Deinze  

Traiteur en DJ zijn al in orde ( Peter )  

We opteren voor Beenham/frietjes en visschotel . 

Er wordt ook ( op regelmatige tijdstippen ) een verassing voorzien . 
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Varia :  

Aankoop printer :  

Er zal een printer/scan/copy aangeschaft worden  

Nieuwe spelers aansluiten na 1 jan.  

Aansluiten van ( administratieve ) nieuwe leden wordt even on hold gezet , gezien 
de huidig situatie .  

Voorstel om een nieuw wedstrijdformat wordt besproken (Patrick Van Aerde) .  

 

 

Didier ,   Secretaris 

 

 

 

 

Xavier Barbier , Voorzitter                                                  Didier Callens ,  Secretaris 

                   


