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maandag, 29 maart 2010.

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR vzw GEOZ 29-03-10.
Ref. FC/2010/03
De vergadering van de Raad van Bestuur ging door te Lotenhulle in het zaaltje van Café
Duivenlokaal, lokaal van BC Christiane & Dirk!
De vergadering startte om +/-19h30
Aanwezig RvB:
Afwezig:

De Mol Freddy – Cours Didier – Ivan Hoste – Cooreman Freddy
De Bruycker Linda (ziek)

1. Vorig verslag:
Het verslag van de vorige vergadering RvB vzw GEOZ dd. 23/02/2010 werd
goedgekeurd! Geen opmerkingen en/of tekortkomingen.
2. Evaluatie algemene vergadering vzw GEOZ dd. 13-03-2010:
Er waren heel wat bemerkingen mbt deze vergadering bij de verschillende
bestuursleden;
- lokatie: zaal te klein en geen goede indeling (geen contact)
- weinig of niet voorbereid
- informatie niet altijd juist
Zaken waar aandacht moet aan besteed worden:
- aanwezigen wijzen op discipline
- overhandigen dokumenten op einde vergadering
Afwezige clubs beboeten met € 15! (‘tSuc6 – Advice – Nachtegaal)
3. Taakverdeling RvB vzw GEOZ:
Door wijziging bestuurssamenstelling en nav opmerkingen op de alg verg vzw GEOZ
is het aangewezen de taken binnen RvB te herverdelen.
- Penningmeester: wordt Freddy Cooreman
- Secretaris: Ivan Hoste

- Andere: Freddy De Mol
Weinig wijzigingen tov vorige! Is dit voldoende om verbond efficient te besturen?
Enkele nieuwe bestuursleden zouden zeker welkom zijn waarna de taken verder
kunnen verdeeld worden! (oproep naar nieuwe bestuursleden lanceren)
4. Financieel:
De vorige secretaris Freddy Cooreman heeft de taak op zich genomen om het
financieel beheer van de vzw GEOZ op zich te nemen!
Bedoeling van FC: boekhouding transparant maken
alle clubs regelmatig informeren
insinuaties en andere problemen proberen te voorkomen
Volmacht + bankkaart van dhr. J De Decker werden geblokkeerd (ingetrokken) en
overgedragen naar FC.
Alle bankinformatie (mbt vzw GEOZ) wordt nu doorgespeeld naar FC.
Momenteel is de financiële situatie zeer ondoorzichtig en zeker niet up to date! Alle
beschikbare informatie omtrent het financiele (kasboek?) moet overgedragen worden
naar FC. (eind Cw14)
Deze zal proberen asap de boekhouding up to date te brengen. (vanaf 01/2009)
Huidig probleem: geen kasboek aanwezig bij FDM
geen copies beschikbaar van uitgeschreven fakturen
Vanaf heden dienen alle betalingen/ontvangsten via bankoverschrijvingen te gebeuren!
5. Statuten vzw GEOZ:
De officiële huidige statuten vzw GEOZ dateren nog van 2007.
Een aanvraag tot wijziging statuten vzw GEOZ dient nog ingediend te worden!
Ivan zal deze aanvraag deze week binnenbrengen bij de rechtbank te Oudenaarde.
Deze aanvraag tot wijziging dekt evenwel niet de aktuele stand van de
bestuurssamenstelling vzw GEOZ.
Zodoende dringt zich een nieuwe bijkomende aanvraag op tot wijziging van de statuten
vzw GEOZ. (ifv bestuurssamenstelling na de algemene vergadering vzw GEOZ dd. 1303-2010)
6. Kampioenschappen 2010:
Stand van zaken mbt de komende kampioenschappen (GEOZ / O VL) werd overlopen.
Zaal:
Biljarts:
Opzetten zaal:
Dranken:

beschikbaar vanaf 08/04/10 (sleutel opvragen bij Tony Coen) FDM
10 tafels worden geleverd door José Lannoo (vanaf donderdag
08/04/10 – 10h)
publi Chris zorgt voor de bordering & verlichting
ophangen verlichting (FDM contacteert EDW)
alle bestuursleden verwacht
afspraak maken met Smetje&Zonen (prijsofferte!) FDM/IH
aantal soorten beperken
gebruik koelwagen (Smetje) is optie

Eten:

momenteel nog niemand gevonden
(FC contacteert JS)
Drankbediening:
momenteel 2 vaste helpers toegezegd (EH / KS)
evt bijkomende hulp contacteren
Organisatie:
afroeptafel + kassa: FDM + FC
toezicht bar+back up: Ivan
toezicht aanwezigheden & kledij+back up: Didier
Inschrijvingen:
bij FDM tot uiterlijk 03/04/10
Trekking:
woensdag 07/04/10 om 19h30 in lokaal BC Den Boer
via PC-programma (pre-test doen!) FDM
Bekers:
aankoop bij publi Chris & N De Roover
(afspraak maken + offerte) FDM/IH
Prijzengelden:
+/- idem vorig jaar
Finale-dag (O VL): 2 man BGB + 2 man Aalst uitnodigen (FC)
7. Aanvragen tot splitsing club:
Er zijn 2 aanvragen binnengekomen tot splitsing van een club!
1. BC Harmonie A: alles cfr. reglementen en getekend op 25/03/2010 ! (ok)
2. BC Willem Tell C: bijeenkomst alle betrokkenen gepland op 01/04/2010 !
8. Verplaatste wedstrijden (achteruit):
Wedstrijden: Steenen Tafel – Kastelein A
Primus B – Les Deux Clefs
Eerder genomen beslissing op RvB dd. 23-02-2010 bliijft behouden!
9. Varia:
a.

eigendommen vzw GEOZ en nog in bezit van ex-bestuursleden
worden opgevraagd! (via aanschrijven van FDM)

b.

bekers & trofeeën bij kampioenschappen (gedeeltelijk) vervangen
door natura-prijzen! Vanaf editie 2011! Zoeken naar mogelijkheden.

c.

Programma voor rankings / uitslagen / wedstrijdbladen laten
updaten! (FDM / IH)

d.

verslag reglementencommissie BGB doorsturen naar bestuursleden
(FDM) o.a. letterwaardeberekeningen!
link plaatsen op de website (FC)

e.

nieuwe kandidaat bestuursleden contacteren (allen)

De vergadering eindigde omstreeks 22h30!
Volgende vergadering ???

Getekend,
Penningmeester

De voorzitter,

Freddy Cooreman

Freddy De Mol

