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@telenet.be

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ 18-03-08.
Ref. FC/2008/03
De vergadering van de Raad van Bestuur vzw GEOZ ging door te Ertvelde in het lokaal
van BC ‘t Morgenzonneke.
De vergadering startte om 20h00!
Aanwezig:

De Mol Freddy – Cooreman Freddy – De Witte Etienne – De Decker Jo –
De Bruycker Linda (tijdelijk) – Speliers Wesly – Van de Velde Bart

Verontschuldigd:

1. Vorig verslag:
Het vorig verslag van de RvB vzw GEOZ dd. 20/02/08 werd goedgekeurd door alle
aanwezige bestuursleden.
Er werd gevraagd een aanvulling bij te voegen in ‘t verslag onder pt. 3 financieel nl.
- penningmeester “ontlast” mbt boekjaar 2007!
Verslag is consulteerbaar op de geoz-website.
2. Bestuur vzw GEOZ:
Dhr. Wesly Speliers werd verwelkomd als effectief bestuurslid vzw GEOZ.
(bekrachtigd op algemene vergadering 08/03/08)
Een nieuwe kandidaat bestuurslid vzw GEOZ werd uitgenodigd naar deze
vergadering RvB nl. dhr. Bart Van de Velde. Bedoeling was om deze kennis te laten
maken met huidige bestuursleden evenals met de werking van de vzw GEOZ.
Later wordt beslist om deze al dan niet voor te dragen aan de algemene
vergadering als bestuurslid vzw GEOZ.
3. Financieel:
De penningmeester gaf de stand van zaken mbt financiële toestand vzw GEOZ.
Er zijn 2 commisarissen aangeduid (vrijwilligers) ter kontrole van de boekhoudign
vzw GEOZ. Wegens tijdsgebrek van deze werd de kontrole nog niet uitgevoerd!
(het bestuur vzw GEOZ dringt aan om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren!)

Er
werd
een
aanwezigheidsregister
opgesteld
mbt
de
kampioenschappen! (dit om onnodige verplaatsingskosten te besparen)

komende

Te betalen: VSDC - € 181,5 / griffie - € 107,33 / jetons - € 140

4. Evaluatie algemene vergadering vzw GEOZ dd. 08/03/08:
Wat betreft de algemene vergadering vzw GEOZ volgende bemerkingen:
- lokatie iets ongelukkig daar er ernstige parkeerproblemen zijn
- medewerking uitbaters kon beter (inrichting zaal – bediening - …)
- voorbereiding vergadering kon ook beter door vzw GEOZ
Anderzijds moeten we stellen dat samenwerking vzw GEOZ bestuur en de
werkende leden bijzonder constructief en positief verlopen zijn!
Ook werden een paar bijkomende agendapunten toegevoegd aan de algemene
vergadering welke door bestuur vzw GEOZ verder zouden besproken en behandeld
worden. Zoals :
a. ploegen vormen met 5 spelers ipv 6
b. puntensysteem competitie : ifv gewonnen wedstrijden
Deze 2 punten werden als één punt behandeld (gecombineerd)
Hierover waren de meningen verdeeld binnen het bestuur! Toch is men
er van overtuigd (bep mensen) dat er in die richting moet gezocht worden
om de wedstrijdduur in te korten!
Alvorens hierover een beslissing te nemen moet er een enquete
gebeuren onder de clubs!
Als men kijkt naar competitieklassement zal de manier van
puntentoekenning niet veel veranderen aan het totaalbeeld! Eveneens te
bevragen aan de clubs!
c. speler van lagere ploeg 1x laten deelnemen met hogere ploeg in de
bekercompetitie
bestuur beslist unaniem hierop niet in te gaan!
d. opvolging controle biljarts & lokalen
bestuur is niet overtuigd van deze maatregel! Aangezien het hier gaat
over een momentopname! Toch werkt Bart hierover een alternatief uit!

5. Verbondskampioenschappen 2008 / kampioenschappen Oost-Vlaanderen:
Sponsoring: Etienne neemt contact met coca cola of zij opnieuw willen sponsoren
TV-opnames tijdens kamp: AVS – Sporza wordt gecontacteerd door Etienne
Biljarts:

2 ter beschikking via Replay Palace!
5 worden geleverd door Duym (tijdstip af te spreken)

Freddy probeert nog 2 extra te huren!
Tombola:

Freddy zorgt voor prijzen
Jo zorgt voor de loten

Bekers:

Freddy koopt deze aan (Publi Chris – N De Roover)

Zoals vroeger reeds beslist worden alle forfaits beboet! Schiftingen €5 – finale €13.
Overtreders worden persoonlijk aangeschreven!

6. Happening 2008:
Deze gaat door op zaterdag 07 juni in ’t Fiertelhof te Zulte!
Prijs €10/persoon – 2 apero inbegrepen! (bonnetjes aanmaken)
Eten wordt opnieuw verzorgd door Lina star!
Er wordt ook opnieuw voor verrassingsact gezorgd! (22H)
7. Voorstel nieuw puntensysteem “Speler van het seizoen”:
Door Lindsay werd voorstel ingediend om nieuw puntensysteem in te voeren mbt
“Speler van het Seizoen”.
Werd niet weerhouden! (unaniem)
Reden: te ingewikkeld (veel cijfer- en rekenwerk)
Ook niet echt een noodzaak (cfr. Poll op de website)
8. Competitie 2008-2009:
Geen ingrijpende wijzigingen tov vorige seizoen!
Enkele ploegen zullen afhaken, nieuwe zullen bijkomen. (nu reeds enkel
aanvragen) Meer nieuws volgt later.

9. Bekercompetitie 2008-2009:
Zelfde formule wordt aangehouden als de vorige compagnes!
Er wordt voorgesteld om speellokalen aan te duiden via de eerst uitgelote ploegen!
Geen unanimiteit! Na stemming wordt beslist dit toch in te voeren!
Let wel, wanneer thuisploeg niet in staat is thuis te spelen (diverse redenen) dient
Er uitgeweken te worden naar “neutraal” plaats!
10. Brieven:
11. Varia:
a. Primus-tornooi : finale dag valt samen met Happening 2008! Primus zoekt
nieuwe datum!
b. Link maken tussen de 2 GEOZ-sites

Einde vergadering om 23h30!

Getekend,
De Secretaris,
Freddy Cooreman

De voorzitter
Freddy De Mol

