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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ 06-09-06.
Ref. FC/2006/09
De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Destelbergen in Olympia Gym!
De vergadering startte om 19h30!!!
Aanwezig: De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Bruycker Linda – De Vogelaere
Marnix – De Witte Etienne – Gunst Lindsay – De Decker Jo

1. Vorig verslag:
Het vorig verslag werd goedgekeurd door alle aanwezige bestuursleden.

2. Werking bestuur:
De hoofdbedoeling van deze vergadering was om de werking binnen het bestuur
vzw GEOZ even intern te bespreken en te evalueren! Het was de bedoeling dat elk
bestuurslid op een volwasssen en asertieve manier zijn mening uitte betreffende de
werking binnen het bestuur. Na een paar goede en constructieve discussies weet
iedereen wat er van hem of haar verlangt wordt evenals van het volledige bestuur.
Dat er soms kritiek wordt gegeven op het bestuur en/of zijn werking is soms wel te
verwachten maar zo lang dit maar gebeurd op een deftige en respectvolle manier is
het onze taak daar mee om te gaan! Trouwens wie niets doet kan niets misdoen!
Ook moeten we er ons van bewust zijn dat het altijd beter kan en moeten we ons
open stellen voor vernieuwing en verbetering. Zo kan er iedereen binnen het
verbond GEOZ beter van worden.
3. Heet van de Naald:
Het volgende nr van HvdN is volledig af en ook samengesteld zodat Etienne kan
laten copieren in Zelzate! Verdeling voorzien eind volgende week!

Nu reeds moet er werk gemaakt worden van een volgend nr en daarvoor vragen we
alle info door te sturen naar Lindsay uiterlijk 20 sep!
4. Financieel:
Statuten worden eerstdaags binnengebracht bij rechtbank van koophandel zodat
deze kunnen verschijnen in het staatsblad!
Daarna kan er werk gemaakt worden zodat JO over de nodige volmachten
beschikt!
5. Competitie & beker 2006-2007:
Competitie zonder problemen van start gegaan!
Secretaris stuurt bekertrekking door naar Jo en Freddy DM! Jo plaatst deze op de
site! Volgende bekertrekking op 18 sept om 20h in Cheers te Berlaere!

6. Brieven in / uit:
In:

brief ontvangen (email) van dhr. De Baets W. gericht aan de voorzitter!

7. Varia:
a.

Er is een voorstel van lokatie mbt GEOZ kampioenschappen 2007! Voorzitter
en secretaris bezoeken de zaal!

b.

Marnix en Etienne volgen de nog te keuren biljarts op!

De vergadering eindigde om 22h 30!
Volgende vergadering op woensdag 04/10/2006 om 19h00 te Destelbergen in
Olympia Gym.
Getekend,
De Secretaris,

De voorzitter,

Freddy Cooreman

Freddy De Mol

