Vzw GEOZ
Maatschappelijk zetel:
Winston Churchillstraat 24 – 9770 KRUISHOUTEM
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 13-08-07.
Ref. FC/2007/08
De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Ursel ten huize van de secretaris
Freddy Cooreman.
De vergadering startte om 19h30!!!
Aanwezig:

De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Witte Etienne

Afwezig:

De Decker Jo – De Bruycker Linda

Vooraf:

dhr. Wesly Speliers, kandidaat bestuurslid van de vzw GEOZ werd
uitgenodigd naar deze vergadering van de RvB.

1. Vorig verslag:
Het vorig verslag van de vergadering RvB dd. 16-06-07 werd goedgekeurd door de
aanwezige bestuursleden.
2. Kennismaking met kandidaat bestuurslid:
Zoals hoger vermeld werd dhr. Wesly Speliers uitgenodigd naar deze vergadering
van de RvB ter kennismaking. Spijtig genoeg waren niet alle bestuursleden
aanwezig op deze vergadering.
Iedereen van de aanwezige bestuursleden stelde zich voor aan Wesly (+ hun
voornaamste verantwoordelijkheden). Daarna stelde Wesly zich zelf voor aan de
RvB.
De RvB was van oordeel dat Wesly een meerwaarde kan bieden aan GEOZ
waarna beslist werd hem voor te dragen op de algemene vergadering van 24-082007 als lid van de RvB vzw GEOZ.
Wesly dient zich wel aan te sluiten bij een GEOZ club.
3. Schorsing bestuurslid dhr. Marnix Devogelaere:
Op de algemene vergadering van 24-08-2007 zal het punt “Afzetting van dhr. M
Devogelaere als lid RvB vzw GEOZ” toegevoegd worden aan de agenda.

Betreffende dit punt mochten wij al een email (+ brief) ontvangen van advocaat Mr.
Igor Rogiers.
4. Opstellen dagorde algemene vergadering vzw GEOZ dd. 24-08-2007:
Dagorde:
1. Aanwezigheden
2. Verwelkoming & voorwoord voorzitter
3. Afzetting dhr. M Devogelaere als lid RvB vzw GEOZ
4. Voordracht dhr. W Speliers als nieuw lid RvB vzw GEOZ
5. Tijdschrift “Heet van de Naald”
6. Verslag algemene vergadering BGB dd. 11-08-2007
7. Competitie 2007-2008
8. Bekercompetitie 2007-2008
9. Ledenbeheer
10. Toelichting & uitdeling dokumenten
11. Toegeveogde punten door de clubs/leden
Alle werkende leden worden schriftelijk uitgenodigd evenals dhr. M Devogelaere
(per gewone brief + aangetekend schrijven)
5. Financieel:
Alle rekeningen mbt nieuw competitie 2007-2008 werden opgestuurd naar de clubs.
Ook zijn er nog openstaande schulden bij enkele spelers en/of clubs (boete /
lokaalsverandering) welke voor de start van de competitie 2007-2008 dienen
vereffend te worden.
6. Heet van de Naald:
Zoals vroeger reeds beslist is het de bedoeling om het aantal nrs. van ons tijdschrift
te reduceren! Reden: meeste publicaties zijn reeds achterhaald bij verschijnen v/h
tijdschrift evenals de kostprijs. (is verlieslatend!)
Het is de bedoeling het tijdschrift 4x/jaar te laten verschijnen (begin-midden-einde
competitie + na de kampioenschappen)
Een gratis exemplaar zal opgestuurd worden naar alle GEOZ clublokalen evenals
naar alle andere BGB verbonden.
Onze sponsors uit HvdN wensen wij over te nemen op onze website waar deze
afwisselend “in the picture” komen te staan. Voorstel één type sponsorbijdrage van
€50/jaar.
7. Competitie 2007-2008:
Alles is reeds in gereedheid gebracht voor de opstart van de competitie 2007-2008.
De kalendervergadering welke doorging in ’t lokaal van BC Real Tonne is vlot
verlopen. Alle clubs / ploegen hebben zich veelal aan de afspraken gehouden!
Enkel 2 wedstrijden zijn verschoven (vooruit!) tov voorziene weekend.
Door 2 algemene forfaits voor de competitiestart en na het opmaken van de
kalenders zijn er wekelijks 2 ploegen vrij in 4e afdeling!
Van 7 ploegen (totaal 64) geen wedstrijdkalender ontvangen voor
kalendervergadering.
Van 17 clubs geen ploegensamenstelling ontvangen op 01-08-2007
Hopelijk steven we af op een spannende en sportieve competitie.

8. Bekercompetitie 2007-2008:
De trekking van de voorronde bekercompetitie 2007-2008 werd gehouden tijdens
de kalendervergadering van 28-07-2007 te Machelen. De lokalen werden achteraf
aangeduid met de bedoeling grote verplaatsingen te vermijden! Uiteraard is dit niet
altijd mogelijk of eenvoudig afhankelijk van de ligging en afstand tussen de lokalen.
Alle wedstrijden werden reeds op de website geplaatst.
Voor de komende bekercompetitie wordt er rekening gehouden met de afspraken
en beslissingen gemaakt op de algemene vergadering dd. 03-03-2007! (zie verslag
alg. vergadering)
9. Verslag algemene vergadering BGB dd. 11-08-2007:
Zie verslag op BGB website: www.golfbiljart.be
.
10. Brieven in / uit:
IN:

diverse kalenders competitie 2007-2008
Diverse ploegensamenstellingen 2007-2008
Officiële kandidatuur “best of 16” editie 2008
Schrijven van dhr. M Devogelaere
Schrijven van BGB ivm zaak M Devogelaere
Schrijven van VSDC ivm zaak M Devogelaere
Schrijven van advocaat Mr. I. Rogiers ivm zaak M Devogelaere
Uitnodiging naar algemene vergadering BGB dd. 11-08-2007
Magazine’s andere verbonden
Agendapunten voor algemene vergadering vzw GEOZ
Schrijven van dhr. M Theunissen

UIT: kalendervoorstel competitie 2007-2008
Uitnodiging naar kalendervergadering aan alle clubs
Schrijven naar dhr. M Devogelaere
Schrijven naar alle GEOZ clubs ivm zaak M Devogelaere
HvdN
11. Varia:
a. Aanvraag betaalkaart door dhr. E De Witte
b. sponsors van voorbije GEOZ kampioenschap aanschrijven (dank)
De vergadering eindigde om 23h 30!
Volgende vergadering op : donderdag 30 augustus om 19h30 in lokaal BC ’t
Parkske.
Getekend,
De Secretaris,

De voorzitter,

Freddy Cooreman

Freddy De Mol

