Verslag vergadering RVB Geoz van 6 December 2010 in de Kastelein te Oostwinkel
Aanwezig: De Mol Freddy - Cooreman Freddy – Hoste Ivan – Sierens Jacky – De Witte Etienne Maerschalck Chris.
Afwezig: Cours Didier
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Bekertrekking (terug te vinden op de website www.geozbiljart.be)
3. Daar dhr. Didier Cours meestal afwezig is op de vergadering RvB vzw GEOZ (wegens
beroepsbezigheden) wordt er met Didier contact opgenomen met de bedoeling te vragen
naar zijn verdere bedoelingen als bestuurslid. Wij wachten op een antwoord van Didier.
4. Verdeling taken RVB Geoz: Cooreman F geeft een organigram (voorzitter-secretarispenningmeester-kaarthouder-klachtencommissie-public relations-inrichtingen-reglementenuitslagen ) van de te bekleden functies gemaakt en ieder lid heeft tot de volgende
vergadering tijd om te beslissen welke functie bij hem past.
5. Controle boekhouding 2009 : Deze zal gebeuren door Lefebure E – De Vogelaere M en Van
Waeyenberghe E in het Morgenzonneke op 18/12/2010 om 10u30 dit in het bijzijn van
Cooreman Freddy. De controle van de boekhouding van 2010 zal zo vlug mogelijk in januari
gebeuren, er zijn reeds 2 kandidaten controleurs De Baene F en Baeke P. (aangeduid op de
alg verg dd. 13/08/2010)
Een stand van zaken mbt standen zicht- en spaarrekeningen werd door penningmeester
toegelicht. Ook de openstaande betalingen werden besproken.
6. Boeten : Hoste I zal Bc Excellentie( 15€ niet aanwezig algemene vergadering augustus) en Bc
De Kroon(110€ bekers happening ) aanschrijven voor betaling tegen 31 december 2010.
7. Algemene afgelasting: Deze wedstrijden dienen gespeeld te zijn voor 13 maart 2011
onderling afspreken.
8. Statutaire vergadering: Deze zal plaatsvinden op 5 maart 2011 om 13u30.
9. Nieuwjaar: Er zal terug een RVB etentje plaatsvinden. Hoste I neemt contact op met het
polderzicht en spreek een datum af.
10. Wedstrijd Harmonie A – Willem Tell A dient wel degelijk te worden gespeeld en dit tegen
uiterlijk 13 februari 2011. Beide ploegen zitten niet meer in de beker en hebben 2 vrije
weekends.
11. Bc Sportivo: Openstaande betalingen 185. Er moeten ook 2 nieuwe werkende leden(van de
huidige B ploeg)aangeduid worden. Evens als een nieuwe voorzitter en secretaris.FDM neemt
contact op.
12. Statuten aanpassen op de volgende vergadering.Cooreman F zal ze aan iedereen (RVB )
opsturen.
13. Nieuwe leden: Vanaf seizoen 2011 – 2012 zal ieder nieuw aangesloten lid eerst moeten
betalen om speelgerechtigd te zijn. Betalingsbewijs dient als bewijs.
14. Beker toekomst: Tussenronde naar 8 ploegen te spelen tussen 8 jan 2011 en 11 feb 2011.
15. FF. Toezicht op niet ingevulde ff sancties zullen volgen.
16. Letterwaarden: Stand van zaken FDM zal ze aanpassen.
17. Promoveren: Niet willen promoveren is zakken naar 4de.
18. Einde 22u30

DE MOL FREDDY

HOSTE IVAN

