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Agenda Algemene Vergadering  van 17 september 2022  

Ref. DC/2022/AV/Sept.17 

Aanwezige Werkende Leden : 

Kim Van Gender ( Belle Vue ) , Marino Willems ( Boer Janssens ) , Herman Vriendt – Patrick De Beul 

( Bonte Koe ) , Tony Coen- Caros Van Huffel ( Christ. & Dirk ) , Luc Dauwens – Eddy Werrebroeck 

(Kastelein), Ives Scholmeyer ( De Kneut ) ,Stan Berben ( De Statie ) , Jelle Van Parijs ( Den Tell ) , 

Nico Dedeine ( Dynasty ) , Steven Poelman ( E – Team ) , Willy Verhaeghe ( Excellentie ) , Patrick De 

Vogelaere ( Harmonie ) , Gilbert Auman ( Kroegske ) , André Van Houtte ( Leiezonen ) , Johan Pieters 

( Les Deux Clefs ) , Ludwig Van De Voorde ( Maritime ) Daniel Van De Sompele ( Megagolf ) , Rudy 

De Boose ( Molenhof ) , Rony De Blanck ( Pallieter ) , Sven Bultynck – Patrick De Rycke ( Paradijs) , 

Hugo De Donder ( Parking ) ,Patrick Fonteyne (Patrijzen) , Werner Meule,ijzer (Primus ) , Emiel De 

Smedt ( Reddy ) Dirk Goeman ( Routier ) , lesly Svhatteman ( Sniper ) , Patrick Recollecte – Luc Van 

Der Zalm ( ( Sportvrienden ) , Paul Heyerick – Ivan Hoste ( Sportwereld ) , Luc Van De Steene ( Tap 

Team ) , William Ven der Haegen ( Tonnevrienden ) , Kurt Van Laere ( ’t Zand ) , Jackie Sierens 

( Willem Tell )  

Volmachten :  

Twipo aan Patrick Recollecte  

Bristol aan Luc Van Der Zalm 

Infinity aan Herman Vriendt  

Afwezig : 

Bijlken . 

  

RvB  : 

Xavier  - Jelle – Didier . 

NA de stemming : Kevin – Yannick 

Afwezig : Ronny . 

 

Secretaris Didier vraagt aan de Werkende Leden de toestemming om de “nieuwe” leden toe te laten  

Deze worden zonder problemen aanvaard . 

 

Er zijn  42 aanwezigen  

43 stemgerechtigden ( -2 kandidaat bestuursleden , + 3 volmachten )  
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 Verwelkoming door voorzitter Xavier : 

In zijn openingswoord verwelkomt de voorzitter alle clubs en wenst hen veel succes volgend 

seizoen in ons prachtig verbond . 

Ook de wijzigingen in het bestuur en de overschakeling naar de KBGB site komen aan bod .  

 Bestuur van GEOZ vzw.    

Peter Bradt : wenst niet meer herkozen te worden . 

Steven Poelman : Via mail ( en ook persoonlijk ) heeft Steven gevraagd om ontlast te worden als 

                               bestuurslid van Geoz ( dit om familiale en professionele redenen ) . 

Het ontslag wordt door de AV aanvaard . 

 Verkiezing nieuwe bestuursleden : 

Zowel Kevin Schatteman als Yannick Vigne worden met overdonderende 

meerderheid ( 100% ) van de stemmen gekozen als nieuwe leden van de 

Raad van Bestuur GEOZ vzw 

Vzw GEOZ wenst hierbij nogmaals Steven en Peter te bedanken voor hun inzet en de 

begeestering waarmee ze Geoz steeds begeleid hebben .  

Bestuurstaken ( vanaf aug. 2022 )  

 Zie bijlage . 

 Financieel overzicht    

Bij de start van het seizoen wordt aan alle clubs een ( éénmalige ) reductiegegeven op het 

startfactuur .  

Voor dit seizoen zijn alle startfacturen betaald.  

De huidige kastoestand wordt meegedeeld , besproken en goedgekeurd . 

Ledenbeheer 

Momenteel 660 leden verdeeld over 36 clubs en 63 ploegen .  

Hiermee blijven we nog steeds het grootste verbond binnen KBGB. 

Nieuwe aansluitingen en ALLE overgangen moeten steeds via ledenbeheer . 

Vraag ( Paul Heyerick ) om een lijst met alle administratieve leden op de site te plaatsen .  

Nieuwe correspondent : 

 Correspondent Paradijs = Sven Bultynck 

 Correspondent Patrijzen = Patrick Fonteyne 

 Correspondent Reddy = Robby Elegheer  
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Kalender 22-23    

Kalenderverantwoordelijke Xavier geeft uitleg bij de samenstelling van de reeksen en de 

indeling van de kalender . 

Hij stelt dat hij afhankelijk is van het aantal inschrijvingen om de kalender ( en reeksen ) samen 

te stellen . Dus zoals dit seizoen ; 63 kan me nog steeds niet door 5 delen , wat brengt : Ere 12 – 

Eerste 13 -Tweede 13 – Derde 13 en Vierde 12 . 

Er kunnen wedstrijden verschoven worden , maar dit moet ALTIJD met toestemming van de RvB 

en in onderling overleg tussen de clubs. ( zoals er nu wat problemen zijn met ploegen die moeten 

ingepast worden in de kalender van een nieuw lokaal )  

Clubcode’s en aftekenen . 

NA de wedstrijd moet de THUISkapitein niet meer afsluiten . 

Enkel de BEZOEKENDE kapitein moet dit doen  ( MAAR hij moet wel terug zijn paswoord 

ingeven onderaan het wedstrijddblad .  

Bij het ingeven van de namen zijn deze onmiddellijk zichtbaar voor iedereen . We raden dus alle 

ploegen aan om het Blanco wedstrijdblad eerst in te vullen . Dit is te vinden op de “”oude”” site 

van Geoz onder de rubriek allerlei . ( er is ook een versie voor de bekermatchen beschikbaar )  

Wijzigingen voor de Clubcode’s mogen enkel aangevraagd worden door de gerechtigd 

correspondent van de club ( dus een ploegkapitein kan dit niet op eigen houtje doen ) 

Reglementen + wedstrijdleiders    

Voorstel van KBGB om bij gelijke stand onmiddellijk over te gaan naar testwedstrijden .  

Daar gaat Geoz niet in mee , ons systeem blijft hetzelfde ; Meeste punten – meest 

gewonnen matchen – meeste individuele overwiningen – dan testmatch. 

 De wedstrijdleiders zullen uitgenodigd worden voor een opfrissing van de reglementen . 

Binnen Geoz hebben we een nieuwe Nationale wedstrijdleider : nl. Jelle Van Parijs 

Vraag van Herman Vriendt om bij de KBGB aan te kaarten dat ALLE nationale wedstrijdleiders 

gevraagd worden tijdens de Belgische Kampioenschappen .   

Ook dat de lijst met huidige Nationale en Officiële wedstrijdleiders bijgewerkt worden  !! ( er 

staan daar mensen op die 30jaar geleden wedstrijdleider waren ) . 

Interland : 

Geoz heeft de vraag gekregen van KBGB om een x aantal spelers uit te nodigen voor de interland 

Nederland – Belgie .  

Er wordt gevraagd naar een B , C en D speler , eveneens een Oude Glorie of Veteraan.  

Hiervoor worden onze verbondskampioenen 2022 uitgenodigd .  

B = Pascal Hofman – C =Van De Moortele Ivan , D = Laverge Manolito en  

Veteraan = Verhaeghen Willy . Te elfder ure is er dan nog de sectie van Kenji Verthé  ( belofte ) 

Xavier geeft de namen door aan KBGB. 



 

 Secr. Didier Callens 

Tuinwijk 12  

9870 Zulte-Machelen  

0479 53 53 72  

 
 
 

v.z.w. GEOZ 

Tuinwijk 12  

9870 Zulte 

 

Wijzigingen in het Huishoudelijk reglement GEOZ 

ALLE CLUBS zullen het Huishoudelijk Reglement GEOZ = Reglementenboek KBGB ( = 

speelreglement ) ontvangen na de AV. Dit moet ( verplicht) aanwezig zijn in het lokaal . 

Wijzigingen : 

• Datum voor ingeven van transfer , clubovereenkomst , overgangen ., ….. deze worden 

afhankelijk van de richtlijnen van KBGB ( en zullen gepubliceerd worden ) 

•  Overgangsdag wordt afgeschaft ; De speler of de verantwoordelijke van de club moet dit 

persoonlijk melden bij de Verbondskaarthouder via mail MITS voorafgaande goedkeuring 

KBGB geeft deze overgang zelf door via www.bgbkaartenbeheer.be (inlog clubmenu) 

• In ALLE reeksen mag men de wedstrijd verplaatsen ( maar NIET DE LAATSTE 4 

WEDSTRIJDEN ). De aanvragende ploeg betaald 20 € . 

• Ploegen welke de competitie beëindigen op plaats een en twee, welke recht geeft op promotie 

en weigeren te promoveren dienen de volgende competitie aan te vatten in de laagste 

afdeling. Dit geldt ook voor de ploegen die uit noodzaak moeten stijgen op plaats 3 en 4. 

Deze clubs ( alle onderliggende ploegen van deze club ) die niet willen stijgen zullen dan ook 

nog eens bestraft worden met strafpunten , zij starten aan de competitie met min x aantal 

punten in hun afdeling . Deze strafpunten zal door het bestuur opgelegd worden aan het 

begin van de competitie .En een minnelijke schikking van 250€ 

• Verplaatsen of omwisselen van een wedstrijd ( Na de kalendervergadering ) Om een wedstrijd 

op een andere weekend  te laten doorgaan dan voorzien op de wedstrijdkalender of om een 

wedstrijd om te wisselen is er toelating nodig van de RvB vzw GEOZ .     

• Wanneer er een ploeg FF geeft , dan volgt er een boete van :                                                  

FF door bezoekende ploeg ; Boete 100€,waarvan 66€ voor thuisploeg en 34€ voor GEOZ.     

FF door thuisploeg ;   Boete van 100€ , waarvan 100€ naar GEOZ.                                      

Wanneer er een ploeg FF geeft op de avond zelf  ALLES voor de tegenstrever  

• Een ploeg welke algemeen forfait gegeven heeft speelt het jaar daarop één (1) afdeling lager 

Zij zullen ook starten met min x aantal strafpunten . Deze strafpunten zal opgelegd worden 

door het bestuur aan het begin van de competitie . 

• Ploegen/clubs welke ontbinden en opnieuw starten , moeten in de laagste afdeling herstarten 

Zij zullen ook starten met min x aantal strafpunten . Deze strafpunten zal opgelegd worden 

door het bestuur aan het begin van de competitie .En met maximaal 50% van de spelers van 

de vorige ploeg ! 

• ; Standaard is het zo dat het de laagst spelende ploeg is die verdwijnt na inkrimping van het 

aantal ploegen per club. De lager spelende ploegen kunnen maximaal 1 ( één ) reeks stijgen. 

• Indien een club moedwillig of intentioneel hier van afwijkt door o.a. meer ploegen in te 

schrijven dan aan te kunnen ( o.a. onvoldoende spelers ) in de competitie om daarna forfait te 

geven met een hoger spelende ploeg zullen ze hiervoor beboet en bestraft worden .                                                        

Boete bedraagt 250 € voor forfait . En ook , gaan zij de volgende competitie aanvatten met 

min x aantal strafpunten opgelegd door het Bestuur aan het begin van de competitie  

http://www.bgbkaartenbeheer.be/
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• Alle ploegen die door een disciplinaire reden bestraft zijn met strafpunten zullen ook de 

spelers van deze ploeg / club  niet kunnen deelnemen aan man van het seizoen . 

• Huishoudelijk reglement GEOZ niet aanwezig in het lokaal is minnelijke schikking van 25€ 

Letterwaarden :  ELO Ranking : 

❖ Wat is dit juist?                     

ELO is een getalsmatige aanduiding die bepaald wat de sterkte van de speler is.Op basis van 

je ELO waarde zal er na elk seizoen, specifiek na elk BK een evaluatie zijn van de ELO-

ranking. Op basis daarvan zal je nieuwe letterwaarde bepaald worden voor komend seizoen. 

❖ Hoe word bepaald welke letterwaarde je krijgt volgens je ELO ranking?             

BGB zal aan het volledige ledenbestand van alle KBGB spelers procentueel het aantal A-

kaarten, B-kaarten, C-kaarten en D kaarten toewijzen.       

Aangezien dit procentueel vastgelegd word door BGB, zal de barema om een letterwaarde te 

stijgen of te zakken dus ook elk jaar variabel zijn. Dit in functie van de prestaties van de 

spelers. M.a.w., je kan je ELO-ranking wel weten, je zal moeilijk kunnen inschatten wat deze 

waard is op het einde van het seizoen. 

❖ Hoe stijg of daal je in ELO ranking?                     

Op basis van je prestaties in de competitie.                  

Er word specifiek gekeken tegen welke letterwaarde je het opneemt. Zo zal elke speler op 

termijn steeds een correcte ELO ranking/letterwaarde toegewezen krijgen.     

Het grootste aantal punten in ELO waarde kan je stijgen door als D speler te winnen van een 

A speler met 2-0.                         

En het grootste aantal punten in ELO waarde kan je zakken, logischerwijs, door als A speler 

te verliezen met 2-0 van een D speler. Dit puntensysteem is op deze basis zo verder 

uitgewerkt. 1 manche winnen telt eveneens mee in de optelling van je ELO waarde.      

Tijdens de competitie word je ELO ranking wekelijks ge-update naargelang je prestatie in de 

competitie. 

❖ Enkele bijkomende punten : 

o Nieuwe aangesloten spelers krijgen onmiddellijk een C kaart toegewezen. Reden 

hiervan (bij navraag aan BGB) : Zo kan men onmiddellijk deelnemen aan de 

kampioenschappen bij de lagere spelers.(i.p.v. in de hoge reeks met een NA kaart) 

o Nieuwe spelers krijgen dus ook een bepaalde ELO waarde toegekend, halfweg de 

range in ELO ranking volgens een C-kaart.   

o HIERIN ZIT NU NOG EEN FOUT EN KOMT NOG EEN RECHTZETTING DOOR 

KBGB. Toekenning ELO-waarde te hoog (ondergrens B kaart) 

o Wegens overstap naar ELO is er geen aanpassing letterwaarden gebeurd op 

basis van prestatie competitiejaar 2021-20222 GEOZ wat we als bestuur GEOZ 

betreuren. Hier word nog navraag gedaan naar BGB of dit alsnog mogelijk is. 

o Er zullen door KBGB GEEN waarderingskaarten meer afgeleverd worden. 
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Verbondskampioenschappen GEOZ .  

Deze gaan door van 1 mei 2023 tot 14 mei 2023  

in de gekende zaal te Oosterzele ( Den Ambacht ) . 

Voor deelname aan de individuele reeksen ( A , B , C en D ) moet men 5 wedstrijden in de GEOZ 

competitie meegespeeld hebben ( als effectieve speler )  

De Belgische kampioenschappen gaan door in augustus. 

 

Happening 2023 . 

De Happening van GEOZ gaat door op zaterdag 10 juni 2023 ( noteer het reeds in jullie agenda )  

Opnieuw in zaal Brielpoort te Deinze. 

De inrichting en bediening door BC De Tonnevrienden.  

Cateraar wordt in een volgende RvB aangeduid .  

GEOZ IS 40 JAAR ( 1983 – 2023 ) 

 

Vragen werkende leden :  

Herman Vriendt ; Beginuur wedstrijden op de site. 

 Is ondertussen reeds aangepast 

Gilbert Aumann : biljarts NIET VERWARMEN = kosten besparend       

Volgens Gilbert kost dat 1250€ per jaar/per biljart . Is idd duur , maar er staat 

nergens in het reglement dat de biljart MOET verwarmd worden. 

Chris Rousseaux : ERE met 14 of 16 ploegen verplicht . 

Voorzitter en kalenderverantwoordelijke Xavier stelt hier ( nogmaals ) dat wij 

afhankelijk zijn van het aantal   inschrijvingen µ 

( en tot nu toe is 63 niet deelbaar door 5 )  

  

Beker  

Er wordt een voorstel gedaan om het Bekersysteem te wijzigen in seizoen 2023-2024 

Terug in een Geoz en een Toekomstronde voor ALLE ploegen . 

Binnen de RvB zal dit eerst uitgewerkt en besproken worden . 
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Varia :  Vragen vanuit de vergadering .  

✓ Stijg je in ELO waarde als je via een prestatie op de kampioenschappen een letterwaarde stijgt? 

 Uiteraard, als je een letterwaarde stijgt via de kampioenschappen, zal je een flink pak ELO

    punten bijkrijgen.           

 Zo zal je volgens je nieuwe ELO waarde ook in de ELO ranking terecht komt volgens je           

    nieuwe letterwaarde. 

✓ Is fausse keu een fout  ( toucher ) :  

Xavier geeft de nodige uitleg. Dit is een zeer moeilijke materie en delicaat om te 

beslissen . Als de bal zijwaarts gaat is er idd meerdere keren contact met de bal . 

✓ Kan het nieuwe bekersysteem nu al niet opgestart worden .  

Organisatorisch is dit nu nog niet mogelijk . Zal uitgewerkt worden naar volgend seizoen 

toe . ( 2023-24 ) .  

✓ Dikte van de (kader) lijnen : 

Volgens het reglementenboek van KBGB is de max. dikte van de 0,7 mm.. 

 

Bij het einde van de Algemene Vergadering krijgt iedere club een boek met Huishoudelijk 

reglement GEOZ en Reglementenboek van KBGB  

Dit moet , verplicht , aanwezig zijn in het lokaal tijden de wedstrijden  

 

 

 

Secretaris                                                                                             Voorzitter 

Didier Callens                                                                             Xavier Barbier 
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Bijlage ; Bestuurstaken binnen GEOZ.  

Xavier Barbier Voorzitter 

Werkend lid KBGB 

Webmaster 

Contact KBGB 

Reglementen 

Kalenderverantwoordelijke ( beker - competitie) 

Off. & Nat. Wedstrijdleiders binnen GEOZ 

Opvolgen website  

Uitslagen / klassementen / kalender op de website 
Ronny De Bruycker Ondervoorzitter Ombudsman 

Catering Kampioenschappen 
Didier Callens Secretaris Agenda & uitnodigen RvB  

Notulen RvB 

Agenda & uitnodigen Algemene Vergadering 

Notulen Algemene Vergadering  

Werkende Leden 

Communicatie naar de clubs . 

Verantwoordelijke GEOZ Happening 

Aanpassen contactgegevens van de clubs 
Jelle Van Parijs Voorzitter 

klachtencommissie 

Werkend lid KBGB 

Materiaalverantwoordelijke  

Lokalen / Keuring biljarts 

Verantwoordelijke GEOZ kampioenschappen 

Sociale media 
Kevin Schatteman Ledenbeheer 

Verbondskaarthouder 

Aanmelden nieuwe spelers bij BGB 

Opvolgen van aansluitingen , ( Nationale ) overgangen 

, D4 aansluitingen . 

Contactpersoon bij KBGB voor de nationale 

kaarthouder 

Opvolgen  ELO / letterwaarden 

Opmaak startfacturen + opmaak facturatie v/h 

ledenbeheer  ( in samenspraak met financieel 

verantwoordelijke) 
Yannick Vigne Financieel beheer 

Boekhouder 

Bijhouden  &  Opmaak facturen 

Opmaak boekhouding ( inkomsten & uitgaven ) 

Opmaak begroting 

Opmaak jaarrekening  

Aangifte rechtspersonenbelasting 

Algemene administratie bancaire zaken 

( aanpassen volmachten &  bestuurders ) 

Toelichting boekhouding op de AV 

Neerleggen jaarrekening bij de griffie 

Aangifte Patrimoniumtaksen.  

VZW ; opvolgen en aanpassen statuten 

VZW ; Opvolgen wetgeving 

VZW ; publicaties bij griffie ( staatsblad ) 

 


