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Ref. DC/2022/AV/Maa05. 

 

 

Verslag Algemene Vergadering van 5 maart 2022 . 

 

 

1. Aanwezig : 

Voor de RvB :  

Xavier Barbier , Peter Bradt ,Steven Poelman , Jelle Van Parijs en Didier Callens . 

Afwezig : Ronny De Bruycker .  

 

Werkende leden : 

Nick De Smedt ( Bijlken ) André Jacobs ( Bijlken ) Carlos Van Huffel ( Christiane 1Dirk ) Eric Van 

Huffel ( Christiane & Dirk ) Herman Vriendt ( Bonte Koe )  Eric Hugal ( Bristol )  Steven Mecon ( De 

Statie ) Dirk Vandevoorde & Stan Berben  ( De Statie ) Willy Verhaeghen ( Excellentie ) André 

Meuris ( Excellentie ) Rony De Blancq  ( Excellentie C )  Luc Van De Steene ( Harmonie Fina ) Luc 

Dauwens ( Kastelein ) Eddy Werrebrouck ( Kastelein )Daniel Van De Sompele ( Megagolf ) David 

Helaert ( Molenhof ) Patrick De Rijcke& Adelin De Meulemeester  ( Paradijs ) Hugo De Donder & 

Patrick De Witte( Parking ) Meulenijzer Werner  ( Primus ) Dirk Goeman & Marnic De Smet  

( Routier ) Recollecte Patrick ( Sportvrienden ) Van Der Zalm Luc ( Sportvrienden ) Sven Heyerick ( 

Sportwereld ) Gilbert Aumann (’t Kroegske ) Eric Govers & Van Caneghem Pascal ( Tap Team ) 

Monique De Bel & Bruno Poppe ( The Bridge) Kurt Van Laere ( ’t Zand )  Davy Moerman & Bjorn 

Van Rijckeghem  ( Tonnevrienden ) Jackie Sierens ( Willem Tell ) Nicolas De Blieck & Kenneth 

Willems  ( Infinity ) 

 

Secretaris Didier vraagt aan de vergadering de toestemming om volgende nieuwe werkende leden 

toe te laten op de Algemene Vergadering :  

De Witte Daniel ( Parking )  , Rony De Blancq ( Excellentie C ) Bjorn Van Rijckeghem ( 

Tonnevrienden ) 

Allen werden aanvaard door de vergadering.  

 

Volmachten :  

Jonathan Gistelinck ( Twipo ) aan Patrick Recollecte  

Bauwens Patrick ( Reddy ) aan Luc Van De Steene ( Harmonie Fina ) 

Van der Haeghen William ( Dynasty ) aan Meulenijzer Werner . 

Dobbelaere Patrick ( Megagolf ) aan Van de Sompele Daniel . 

Rousseaux Chris ( Excellentie ) aan Verhaeghen Willy. 

 

Afwezige clubs : 

BC De Kneut , BC Les Deux Clefs . 

 

Er waren 43 aanwezigen. ( en 5 volmachten )  
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1. Openingswoord voorzitter 

In zijn openingswoord dankt voorzitter Xavier alle clubs voor hun inspanningen voor , tijdens en na de 

Corona pandemie !  

Hij looft ook de clubs voor de appreciatie welke we mochten ervaren bij het afhandelen van de 

kompetitie . De Oplossing met Play Offs wordt door onze clubs terdege goedgekeurd . 

Ook vraagt hij dat de werkende leden hun leden ( spelers ) informeren over de vergaderingen . 

 

In zijn voorwoord schetst Steven ook nog eens de aandachtspunten van het Corona tijdperk en hoopt ( met 

ons allen ) dat eindelijk de pandemie achter ons kan gelaten worden . 

 

2. Voorstelling en goedkeuring resultaat werkjaar 2021  

2021 was een “mooi” financieel jaar , zonder Kampioenschappen en happening waren er idd weinig 

uitgaveposten.  

Ook werd er nu reeds 2 jaar geen onkosten uitbetaald . 

Het werkjaar 2021 wordt dan ook door de vergadering goedgekeurd . 

 

3. Voorstelling en goedkeuring begroting werkjaar 2022 

Dit wordt voorzien op een winst van + 1700€. 

Met de winst van 8000€ ( 2021) zal er voor volgend seizoen een tegemoetkoming zijn naar de leden en 

wordt het inschrijvingsgeld 20 en 15 € . 

De begroting 2022 wordt door de Algemene vergadering goedgekeurd. 

 

4. Kwijting Bestuursleden 

De Algemene vergadering geeft ook kwijting aan de bestuursleden van Geoz vzw. 

 

5. Toelichting lopend competitiejaar en play-offs  

De komende kompetitie zal starten op 9 september daar de BGB het Nationaal Kampioenschap 

voorziet in de 2de helft van augustus . 

Xavier geeft uitleg naar de kalender en reeksindeling van de Play Offs. 

Volgens klassement spelen de eerst 6 ploegen de “promotie play offs” en de laatste 7 de “zakkers play 

offs .  

Er wordt benadrukt dat de “man van het seizoen “ afgesloten is na de heenronde van de reguliere 

kompetitie .  

In ere is er wel een testmatch tussen Nicolas De Blieck en Lorenzo Saelens op ( kampioenschappen )  

 Deze testmatch ( best of 5 ) wordt gespeeld op de finaledag  ( 30 april )  

 

6. GEOZ Happening 2022  

Dit gaat door op zaterdag 18 juni in de Brielpoort te Deinze. 

Deejee is zelfde als de 2 laatste edities. 

Huldiging van de laureaten. 

Eten ;  

Warme beenhesp met frietjes en groenten . Alternatief ; koude visschotel . 

Prijs : 10 € voor de leden en 15 € voor niet-leden. 

Iedere uur zal er een beenhesp GRATIS verloot worden on de aanwezigen. ( 5 in totaal )  
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Rook- plaspauze 

 

 

7. GEOZ Kampioenschappen 2022  

Deze gaan dus door van 19/04 tot en met 31/04 . Op 1 mei is er een Open wedstrijd Hoog en Laag.  

Alle , bij GEOZ aangesloten ,  spelers kunnen deelnemen ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden . 

Uitleg ½ finale en finale op de Kampioenschappen 

De lottrekking van de ½ finales zal doorgaan op de dag zelf , dus op vrijdag 22/04 voor eerste , 

tweede ,  derde en vierde . En op zondag 24/04 voor ere .  

  

 Met de drankkaarten zal er een biljartkeu t.w.w. 1250 € en één van 500 € verloot worden . 

 

Inschrijvingen kunnen tot/met zaterdag 9 april 24 uur. 

De openbare trekking gaat door voor de RvB van maandag 11 april om 19 uur en dit bij lokaal Christiane 

& Dirk te Lotenhulle.  

 

8. Letterwaardebepaling komend seizoen (ELO) 

    

Vanuit KBGB werd er gecommuniceerd dat de letterwaarde voor volgend seizoen zal bepaald worden 

aan de hand van de ELO waarde. Tot op heden wordt dit voor GEOZ nog niet gedaan. Dit omwille van 

het feit dat er nog geen koppeling is tussen het wedstrijdblad van GEOZ en de KBGB database. 

 

Er werd reeds meerdere malen aan KBGB gevraagd om werk te maken van deze koppeling, desnoods 

met programmatie door GEOZ. Spijtig genoeg tot op heden geen antwoord van KBGB.  

 

Bij nieuwe ontwikkelingen houden we de leden op de hoogte. 

 

9. Examen officieel wedstrijdleider   

Tijdens de kampioenschappen zal er een examensessie georganiseerd worden voor Officieel 

wedstrijdleider en dit op zaterdag 23 / 04 . 

Inschrijven hiervoor is bij Jelle Van Parijs.  

 

De werkende leden worden vriendelijk gevraagd hierover hun leden te informeren . 

 

 

10. Verslag overlegcomiteit verbonden  en Verslag AV van de KBGB  

Voorzitter ( en afgevaardige bij de BGB ) Xavier geeft verslag van het overlegkomité en AV van de 

BGB.  

De BGB organiseert ook een midweek -  en zomer kompetitie , de clubs zullen hiervoor de nodige 

formulieren ontvangen van secr. Didier.  

Geoz zelf zal deze organisaties niet ondersteunen . 
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11. Varia 

 

De “ Best of 16 “ tornooien zullen doorgaan in het weekend van 7 & 14 mei 2022 . 

Deze zullen doorgaan in 5 verschillende lokalen !  

Deze zijn ; Cafe De Kastelein , Café Den Tell , Café ‘Tonneke , Cafe De Fina en de Quality . 

 

Tijdens de online vergadering van de RvB werd volgende beslist : 

 

Best of 16 :  

Ere – In the Q – Zele , op zaterdag 14 mei om 14uur. 

Eerste – In Den Tell Knesselare , op zaterdag 7 mei om 14 uur.  

Tweede – In De Kastelein Lievegem , op zaterdag 7 mei om 14 uur. 

Derde – In ‘ Tonneke Machelen , op zaterdag 7 mei om 14 uur. 

Vierde – In Parking “ The Fina” Berlare , op zaterdag 14 mei om 14 uur 

 

12. Bijkomende punten   :  

Vraag van Jackie Sierens ( BC Willem Tell ) i.v.m. Zondagwedstrijden 

Jackie vind het niet kunnen dat er op zondagnamiddag kompetitiewedstrijden gespeeld moeten 

worden .  

Bij Geoz is het zo dat de wedstrijden kunnen gespeeld worden op vrijdag , zaterdag en zondag !  

 

Vraag van Paul Heyerick ( BC Sportwereld )  laat einduur wedstrijden  en de vergrijzing in het 

ledenbestand . 

Vraag om voorstellen om het einduur van de wedstrijden vroeger te krijgen gaf volgende : 

  

De kaders verminderen ! Xavier stelt dat dit reeds op het overlegkomiteit voorgesteld geweest 

is en afgewimpeld werd door de verbonden . 

Tijdsklok respecteren . 

 

Geoz geeft wel mee dat alle wedstrijden op een vroeger uur kunnen gespeeld worden – mits 

onderling akkoord-  

 

 

De secretaris                                                                                        De voorzitter 

Didier Callens                                                                                      Xavier Barbier 

                                            

             
 


