Vzw GEOZ
Maatschappelijk zetel:
Oudenaardsesteenweg 45 – 9800 Deinze
Secretariaat:
Freddy Cooreman – Middelweg 114 – 9910 URSEL
09/374.53.34 – 0478/45.91.50

cooreman.freddy@scarlet.be

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ 06-02-06.
Ref. FC/2006/02
De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Destelbergen in Olympia Gym!
De vergadering startte om 19h00.
Aanwezig:

De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere
Marnix – De Witte Etienne – De Decker Jo.

Verontschuldigd::

Gunst Lindsay.

1. Vorig verslag:
Het vorig verslag werd door iedereen goedgekeurd!
2. Financieel:
Weinig verandering in de financiële toestand tov vorige maand!
Lidgelden nieuw aangesloten leden periode sept-dec 05 nog te innen!
Doorstorting naar BGB dient nog te gebeuren mbt 14 D4 overgangen!
(€55/overgang)
Kosten advokaat mbt contractopmaak nog te betalen! (All biljarts)
Bericht ontva ngen van VSDC ivm nieuwe statuten vzw: binnen de 14 d zullen deze
beschikbaar zijn. Daarna aanpassen volmachten rekeningen GEOZ!
3. Heet van de Naald.
Het 2de nummer van HvdN (nieuwe layout) is eindelijk bij onze abonnee’s
toegekomen en dit met 1 maand vertraging! Uiteraard zijn er veel negatieve
reacties gekomen op deze vertraging! (en terecht !!!) Redenen zijn er allerhande
maar dit is ONAANVAARDBAAR naar de abonnee’s toe! Voor de volgende
nummers dient er absoluut werk van gemaakt te worden zodat deze tijdig
verschijnen! Alle info voor nr. 3 binnen bij Jo (Lindsay haar PC defect)uiterlijk 20
februari! Lindsay kan haar PC laten herstellen via Jo.

Er dienen nog een paar reclame’s (sponsors) aangepast te worden!

4. Inhaalwedstrijden bekercompetitie:
4 wedstrijden binnen de bekercompetitie dienen nog ingehaald te worden!
De 2 bekerwedstrijden tussen Olympia Gym A en Primus A zullen niet meer
gespeeld worden! (mededeling ploegverantwoordelijke Olympia Gym A) Beide
ploegen winnen bijgevolg hun thuiswedstrijd met 6-0!
De wedstrijd tussen De Nachtegaal A en Leiezonen (uitgesteld door
weersomstandigheden) zal ook niet meer gespeeld worden! BC Nachtegaal geeft
forfait, bijgevolg 6-0 winst voor BC Leiezonen!
ste
De wedstrijd tussen Olympia Gym B en N8W8 in 1 afdeling zal doorgaan op 17
feb 2006.
5. Kampioenschappen 2006 :
Er werd een tegenvoorstel (contract) opgestuurd naar All Biljarts mbt het plaatsen
van biljarts op de kampioenschappen ingericht door GEOZ. Deze had bij monde
reeds laten weten akkoord te gaan met dit contractvoorstel! Ondertussen is deze
overeenkomst getekend!
Trofeeën dienen nog aangekocht te worden! (Freddy & Freddy kijken hiervoor)
Voor de tombola dienen er nog een paar hoofdprijzen aangekocht te worden door
Marnix!
Inlichtingsblad + inschrijvingsbladen zullen meegegeven worden op de algemene
vergadering! De secretaris bezorgt deze aan de voorzitter!
Affiche’s zijn aangemaakt door secretaris. Laten copiëren op A3 formaat!
Uiterste datum van inschrijving kampioenschappen is 29-03-2006!
Openbare trekking op zondag 02-04-2006 om 19h00 in lokaal Molenhof te
Oosterzele.
6. Website:
Recent zijn er problemen geweest met de site welke te wijten waren aan
veranderen van server! Momenteel alle problemen opgelost!
Door het algemeen forfait van BC Zeeduivels A dienen de nodige aanpassingen te
gebeuren door Jo! Alle wedstrijden worden geschrapt ! (klassering en man van
seizoen)
Van verschillende leden is de geboortedatum niet juist ingevuld in het
ledenbestand! Er dient opgelet te worden dat er geen misverstanden gebeuren
(qua leeftijd) tijdens de kampioenschappen. Direct aanpassen is de boodschap!
7. Algemene vergadering GEOZ:
Deze gaat door op 25 februari om 13h30 in de parochiezaal te Gontrode!
Aanwezigheid van de bestuursleden om 12h30!
De agendapunten werden nog eens overlopen!
De respectievelijke verantwoordelijken zullen de betreffende agendapunten naar
voor brengen!

8. Brieven in / uit:
In:

contract ivm plaatsen biljart op kampioenschappen
verbondsbladen

Uit:

-

9. Varia:
a. Marnix ontfermt zich over een paar jeugdspelers en peilt naar de interesse van
het verbond hieromtrent! Wanneer deze er klaar voor zijn mogen deze zeker
ons verbond vertegenwoordigen bij nationale inrichtingen en krijgen de volledige
steun van GEOZ!
b. Lindsay diende nieuw puntensysteem in mbt man van het seizoen! Het bestuur
wenst het huidige systeem aan te houden!
c. Hemden en T-shirts worden aangekocht voor tijdens de kampioenschappen.
De vergadering eindigde om 23h30!
Volgende vergadering op woensdag 01/03/2006 om 19 h te Destelbergen in Olympia Gym
Getekend,
De Secretaris,

De voorzitter,

Freddy Cooreman

Freddy De Mol

