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 11-09-07.
Ref. FC/2007/09
De vergadering van de Raad van Bestuur vzw GEOZ ging door te Oudenaarde in het
lokaal van BC ‘t Parkske.
De vergadering startte om 19h30!!!
Aanwezig:

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

Afwezig:

Gunst Lindsay

Vooraf:

Door de aan gang zijnde situatie tussen enerzijds RvB vzw GEOZ en dhr.
Marnix De Vogelaere (lid van de RvB vzw GEOZ) – deze laatste heeft reeds
gerechtelijke stappen ondernomen tegen de vzw GEOZ – werd door de
voorzitter een extra vergadering samengeroepen voor de RvB vzw GEOZ.
Dhr. Marnix De Vogelaere en mevr. Lindsay Gunst werden uitgenodigd per
aangetekend schrijven evenals via een email. Bij dit schrijven (en eveneens
met emailbericht) werden ook de te behandelen agendapunten toegevoegd!

1. Aanwezigheden:
Alle aanwezigheden werden genoteerd (zie boven) waarna ook een
aanwezigheidsregister werd ondertekend door de aanwezigen.
Mevr. Lindsay Gunst had zich bij de voorzitter laten verontschuldigen (reden –
werk) per email. Zowel getekend aanwezigheidsregister als verontschuldigingsemail
zullen toegevoegd worden aan de notulen.
2. Aanstellen raadsman voor de vzw GEOZ:
Aangezien de aan gang zijnde gerechtelijke stappen van dhr. Marnix De Vogelaere
tegen de RvB vzw GEOZ stelt de voorzitter voor om een raadsman aan te stellen in
deze zaak om RvB vzw GEOZ te verdedigen.(dit tot wederroeping)
Alle aanwezige bestursleden zijn het daarover unaniem eens.
De voorzitter zal asap contact opnemen met een raadsman met de bedoeling deze
de nodige bevoegdheden te geven.
3. Algemene statutaire vergadering:

Aangezien de vorige algemene statutaire vergadering van 24-08-2007 niet
doorgegaan is wenst de RvB vzw GEOZ een nieuwe vergadering bijeen te roepen.
Bedoeling is om nu op deze vergadering van de RvB vzw GEOZ dd. 11-09-2007 te
Oudenaarde de agendapunten op te stellen voor deze nieuwe algemene statutaire
vergadering. Plaats en uur van deze vergadering zal later bepaald worden! Alle
leden van de RvB vzw GEOZ evenals alle werkende leden der clubs van de vzw
GEOZ zullen hiervoor een schriftelijk uitgenodiging ontvangen.
Dagorde : algemene statutaire vergadering
1. Notitie der aanwezigheden + ondertekenen aanwezigheidsregister
2. Openingswoord door de voorzitter
3. Financieel verslag vzw GEOZ + mogelijkheid tot vragen stellen.
4. Problematiek dhr. Marnix De Vogelaere
Bijkomende info mbt punt 4:
Binnen de RvB vzw GEOZ werd gesteld dat door de aanhoudende
problemen met de bestuurder dhr. Marnix De Vogelaere, de goede werking
van de vzw GEOZ in het gedrang wordt gebracht. Op de komende algemene
statutaire vergadering zal de nodige motivatie hiertoe gegeven worden
waarna dhr. De Vogelaere uiteraard zijn standpunt eveneens zal kunnen
toelichten. Bedoeling is dat de werkende leden van de vzw GEOZ zich
uitspreken (bij stemming) over het al dan niet aanblijven van dhr. Marnix De
Vogelaere als bestuurder van de vzw GEOZ.
Dhr. Marnix De Vogelaere vroeg de stemming voor dagordepunt 4 om dit al
of niet op de dagorde van de algemene statutaire vergadering te plaatsen.
Uitslag stemming: Ja
4
Nee 1
Onthouding 1
Punt zal op dagorde geplaatst worden!
Reactie dhr. Marnix De Vogelaere:
Wanneer punt 4 op de dagorde komt laat dhr. De Vogelaere de boekhouding
van de vzw GEOZ controleren (door wie? werd niet vermeld!)
 moet gedaan zijn volgens hem om geld van de vzw GEOZ persoonlijk te
gebruiken!
Wanneer punt 4 op de dagorde komt stelt dhr. De Vogelaere een burgelijke
gerechtsprocedure tegen de overige leden RvB vzw GEOZ op te starten.
4. Statuten vzw GEOZ:
Via VSDC werd gevraagd bepaalde artikels te wijzen mbt statuten vzw GEOZ.
- Maatschappelijke zetel : adreswijziging
- Betreffende financiële verplichtingen : afzonderlijke volmacht tot €2500.
- Raad van Bestuur: mevr Gunst Lindsay opnieuw laten toevoegen.
Einde vergadering om 21h30!

Getekend,
De Secretaris,
Freddy Cooreman

De voorzitter
Freddy De Mol

