
 

 Secr. Didier Callens 

Tuinwijk 12  

9870 Zulte-Machelen  

0479 53 53 72  

 
 
 

v.z.w. GEOZ 

Tuinwijk 12  

9870 Zulte 

Verslag vergadering RvB GEOZ van 12 januari 2023 .  

Ref.DC 2023-01.vzwGEOZ 

Aanwezig :  

Xavier – Ronny – Jelle – Kevin  - Yannick & Didier . 

Met onze oprechte dank aan Tony en Dirk voor het verzorgen van de mini-receptie. 

  

Beker :  

Openbare trekking van de 1/4de finales van de BEKER werd gestreamd op de FB pagina van vzw GEOZ  

De wedstrijden staan op de site .   

 

Bestuur :  

 Forfaitaire vergoeding 2023 , wordt eerstdaags vereffend . 

Er is een kandidaat bestuurslid .  Zijn kandidatuur werd besproken en er zal eerstdaags contact 

met deze persoon genomen worden .  

 

Financieel : 

Is alles hier nu eindelijk opgelost ?  

Heeft Yannick de bevoegdheden over de financiën ?  

 Dit zou , nog altijd , niet volledig in orde zijn !!! Men zou het dossier zijn kwijtgeraakt . 

Wordt ( nog maar eens ) vervolgd ! 

Huidige kastoestand werd besproken en goedgekeurd 

Jaarrekening 2022 & Budget 2023 werden besproken en goedgekeurd  . Deze zullen in de 

Algemene Vergadering van 11 feb. verder besproken worden . 

De vraag kwam wat de reclame op Geoz site opbrengt . Volgens onze bronnen brengt dit niks op 

voor Geoz , daar de site niet onze eigendom is .  

Om alle , nog hangende , problemen op te lossen zal Yannick contact opnemen met zijn 

voorganger . 

 

Ledenbeheer : 

Aantal GEOZ leden : 690. 

Spelersoverzicht ,   

Hierin willen we tegemoetkomen aan onze leden om de lijsten met spelers up to daten en 

op de site te plaatsen . 
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Bij de start van de competitie is er op vraag van KBGB nog een toekenning letterwaarde 

gebeurd op prestatiebasis van vorig jaar, om hierna iedereen een start ELO waarde te 

geven. 

Bij opmaak spelersoverzicht vastgesteld er nog fouten zaten in de destijds toegekende 

letterwaarde door KBGB. Na controle verbondskaarthouder van alle spelers, nog een 

laatste aanpassing laten doen.  

Dit om rechtlijnig en consequent te zijn voor IEDEREEN. 

Er werd een simulatievoorbeeld gegeven om een reeksindeling te geven aan een nieuwe ploeg (in 

plaats van start in laagste afdeling), dit op basis van ELO waarde. Dit blijft voorlopig in de 

wachtkamer in navolging van het verdere verloop van ELO. 

 

Verzekering : 

V.z.w. Geoz kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of 

schade.  

 

Bekersysteem vanaf 2023-24. 

 Er waren 2 voorstellen voor de Beker in 2023 – 2024 

1) Een bekercompetitie met Ere & Eerste. En één met de ploegen van Tweede - Derde & Vierde. 

2) Bekercompetitie met Geoz- cup , Challenge-cup en Future-cup.  

Alle ploegen in de trommel voor de GEOZ-cup 

Verliezers ( uitgezonderd. Ere ) gaan naar de Challenge-cup 

Verliezers van de Challenge-cup ( uitgezonderd. Eerste en Tweede ) gaan naar de Future-cup.  

 

De eerste ( 1) )formule zal volgend seizoen toegepast worden . 

Beker van Belgie : 

Geoz zal geen vergoedingen uitkeren voor de deelname aan de Beker van Belgie .  

Deelname hieraan is op vrijwillige basis . 

Is afgeschaft in 2019 wegens misbruik . 
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GEOZ Verbondskampioenschappen 

Catering ; Nieuwe Friteuse aankopen ?  

(verkoop) Prijzen drank en eten pas vastleggen in maart ? (prijsstijgingen ? ) 

We gaan hier afwachten tot een volgende RvB .  

Tafels en stoelen van de gemeente , Ronny neemt contact.  

Op de volgende AV zullen alle clubs een affiche meekrijgen ( Didier )  

Verantwoordelijke Jelle neemt contact op met Verhoeven om op 1 mei de biljarts te leveren . 

Inschrijvingen staan open en komen vlot binnen . Er is wel een probleem met de ( vele ) reclame 

die op de site staat . 

 

GEOZ Happening   10 juni 2023 

 Gratis aperitief 

 Varkenshaasje in portosaus – Tongrolletjes van het huis – Veggie-burger – Ballekes/tomaat (kids) 

 Frietjes en 6 soorten groenten 

 Dessertje bij binnenbrengen bestek.                              20€  voor iedereen. 

 

 Dj Dieter met gastoptreden Giovanni en Peggy. 

 

Huldiging kampioen/vice kampioen 22-23 . Individuele ranking – Bekers – prijzen  

 

Voor de organisatie 2024 kan elke club zich kandidaat stellen ..( bij Didier )  

 

 

Varia :   

 BC Paradijs ; GC wordt opnieuw Patrick De Rycke !!! 

 

 Materiaal : 

Projector ( 2019 ) Lux meter ( 2016 )  Materiaal die eigendom is van Geoz ;, maar 

volgens materiaalverantwoordelijke Jelle nergens te vinden is ! 

Vraag van de AV : Beamer ( er is maar één bestuurslid die verstaanbaar is voor de leden 

op de buitenkanten . 
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 Kledij bestuur Geoz .; Jelle kijkt wat er nog op voorraad is . 

  

Vergadering van 8/01/ 2019       AV ; afwezigen boete . Zal volgend seizoen 50 € bedragen ( nu 25€ ) 

Dit wordt dus opnieuw 50€ .  

  

Terugbetaling lidgeld door mutualiteiten. 

Sommigen betalen nog vlot , anderen ( CM ) doen moeilijk . 

 

Aanvraag lichtinstallatie door BC Pallieter. 

Voor clubs binnen Geoz wordt voor de afsluiting 100€ en voor de lichtinstallatie 150 € 

gevraagd .  Plus 250 € waarborg. Yannick maakt het huurcontract op . 

 

Vraag Gilbert Aumann 

Vraag van Gilbert Aumann wat GEOZ moet betalen aan BGB.  

Dit is +/- 3000€ per seizoen ( maar dit zou volgend seizoen opslaan )  

 

Mail Jackie Sierens 

Jackie was niet te spreken over de panne die het onmogelijk maakte om in te loggen op 

zaterdag 7 januari . 

Dit euvel was buiten de wil ( en verantwoordelijkheid ) van Geoz en het probleem 

situeerde zich op de SERVER van BGB. 

 

Volgende RvB : 

 Voorbereiding Algemene Vergadering van   zaterdag 11 feb. om 13u30 

 RvB gaat door op woensdag 1 feb. Om 19uur bij C& D.  

 

Secretaris        Voorzitter 

Didier Callens  , didier@new-geoz.be      Xavier  Barbier 

   

                                                             

mailto:didier@new-geoz.be

