Verslag vergadering Rvb 04/07/2011
Aanwezig : De Mol F – Hoste I – Cooreman F – Sierens J – De Witte E
Afwezig : Versluys J ( verwittigd )
Begin 19u30.
1 . Goedkeuring vorig verslag: ok
Opm! Vorig verslag was niet ondertekend!
Nog steeds 2 verslagen ontbreken: 28/02/2011 – 22/03/2011
2. Aansluiting clubs: Na kalender opmaak zijn de ploegen definitief aangesloten en geld een ploeg die FF geeft
als daler in zijn reeks.
Moet opgenomen worden en beter omschreven in huishoudelijk reglement!
3. Vastleggen vergaderingen tot einde 2011: Hoste I maakt schema op tegen volgende vergadering.
In principe is het de 1ste maandag van de maand vergadering RvB vzw GEOZ
Wel wordt de augustusveradering vervroegd naar 30 juli, aansluitend aan de kalendervergadering!
4. Financieel verslag : 9ploegen reeds betaald op datum van vergadering.
Openstaande betalingen van Bc Cheers / Vanden Bossche G / Bc Oud Stadhuis.
Hoste I doet een aangetekend schrijven naar de betrokken partijen
Er wordt gehandeld conform de reglmenten! (schorsing tot betaling!)
5. .Boekhouding 2010: Nog openstaand bedrag kas De Mol Freddy vervolg op de volgende vergadering 30/07.
FDM weigert openstaand kasbedrag door te storten naar KBC rekening.
Alle detailinfo mbt 2010 werd hem op 23/03/2011 doorgestuurd  geen reakties / bemerkingen ontvangen
6. Belastingsaangiftes 2009-2010: Aangifte moet nog gebeuren,2010 is nog niet goedgekeurd.
Boekhouding 2010 moet eerst goedgekeurd zijn door alg verg vooraleer belastingsaangifte kan ingediend
worden! Kan ten vroegste op alg verg aug2011!
Zijn nu reeds te laat met belastingsaangifte!

Voor 2009 heeft Cooreman Freddy alles in orde gebracht.
Heel wat problemen gehad (door nalatigheid FDM) om deze aangifte uiteindelijk rond te krijgen (12/04/2011) en
dit na dreiging van boete van €625!
7. Statutenwijziging: Moet nog gebeuren De Mol F zal dit zo rap mogelijk in orde brengen.
Goedgekeurde statuten (alg verg 05/03/2011) dienen normaal gezien binnen de maand ingediend te worden!
Op 01/07/2011 was er nog geen aanvraag gericht aan VSDC door FDM (vereniging voor vzw’s waar GEOZ is
bij aangesloten) om deze zaak in orde te brengen!
8. Innerlijke reglementen: Word in orde gebracht tegen start competitie 2011-2012 door De Mol F.
Vraag van Jackie Sierens: wat met reglement mbt verlaten biljart om te gaan roken!
Dit wordt ook doorgestuurd naar de nationale reglementencommissie!
9. Inventaris: In orde Cooreman F en Hoste I, Niet in orde De Mol F.
Bedoeling was om op 01/04/2011 een stand van zaken op te maken (inventaris) mbt roerende goederen vzw
GEOZ en dit op vraag van de revisoren der boekhouding 2009 & 2010!
Dokument werd doorgestuurd naar alle leden RvB met vraag naar status!
Iedereen heeft dokument teruggestuurd, uitgezonderd FDM! Nog GEEN inventaris beschikbaar!
10. Evaluatie kampioenschappen: Kampioenschappen 2012 van 6 april tot 22 april.
Algemeen een zeer negatief resultaat! Negatieve trend de laatste 5 jaren!
Personeelskost zeer hoog! ( € 2.7 / deelnemer !!!)
Trofeeënkost zeer hoog! Verdubbeling tov 2 jaar terug!
Prijzenverdeling zeer onevenwichtig per categorie! (ind A - € 123 <> jeugd - € 19)
Zaal en drank waren aan de dure kant.
Sierens J informeert maar de zaal in Lotenhulle.
Uitbetalingen en bekers: uitkijken volgend jaar voor natura prijzen Hoste I maakt nota.
11. Evaluatie happening: Alles is goed verlopen , voor 26 mei 2012 zelfde traiteur .
Argos : niet afhalen bekers,Cooreman F stuurt de rekening op. (FDM stuurt info op naar FC)
Aandeel vzw GEOZ in de winst zoals overeengekomen met A Van Houtte : FDM neemt verder op!
Traiteur: lichte stijging tov vorig jaar
Deelnemers: betaald à traiteur # aangerekend door GEOZ (kleine afwijking)
12. Soap Steenen tafel: Is nu definitief Bc The Rebels. (nieuwe club)
Steenen Tafel uiteindelijk in ontbinding gegaan! Wat met reeds gedane transfers?
FDM stuurt alle info mbt aansluiting BC The Rebels door naar FC (opmaak faktuur)

13. Wedstrijd 2011 – 2012 ere afdeling: Vaartvrienden A - Patrijzen A (of omgekeerd) moet op een vrijdag
gespeeld worden.
Vraag van BC De Patrijzen A om evt te verschuiven naar zat! Geweigerd door RvB
14. Bc Zeeduivels : Deze speelt nu in WGF ???????
BC Zeeduivels kunnen nooit meer aansluiten bij vzw GEOZ (cfr overeenkomst GEOZ – WGF – BGB)
15. Onkosten procedure: Dit moet maandelijks gebeuren voor de bestuursleden, sommige doen dit nog niet.
Deze procedure werd goedgekeurd door alle leden RvB op vergadering van 9/01/2011)
EINDE 23u15
Volgende vergadering 30/07/2011 om 18u in het Polderzicht.
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