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Vrijdag 7 september 2012

Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 03/09/2012.
Aanwezig:
Afwezig:

Cooreman Freddy, Sierens Jackie, De Mol Freddy, Maerschalck Chris, De
Witte Etienne, Hoste Ivan.
Lefebure Eric

Vooraleer de vergadering aan te vatten wordt de GEOZ en de Toekomst
beker getrokken. Er was geen toezicht aanwezig van om het even welke club.
1.Algemeen:
Tekenen van vorig verslag en het verslag van de Alg. Vergadering van 17
augustus.
2. agendapunten vorig verslag.
De tweede volmacht op de rekeningen van het GEOZ wordt voor
ondertekening voorgelegd aan de RvB en ondertekend door alle aanwezigen.
3. Voorstel om gepersonaliseerde (GEOZ) flessen wijn aan te kopen om naar de
clubs toe te gaan tijdens de nieuwjaarsperiode.
Voorstel wordt verder uitgewerkt.
Prijsoffertes zullen opgevraagd worden om nadien een beslissing te nemen.
4. Bespreken voorstel tot verlaten van competitiewedstrijd.
Na grondig overleg beslist de RvB dat:
Tijdens het seizoen twee wedstrijden kunnen verschoven worden.
Eerste mogelijkheid: 2 maal een wedstrijd vooruit schuiven.
Tweede mogelijkheid: 1 wedstrijd vooruitschuiven.
1 wedstrijd achteruitschuiven (Max. 2 weken)
Deze aanpassing geldt enkel voor de eerste, tweede, derde en vierde afdeling.
De reglementen worden in die zin aangepast en gaan van kracht voor het seizoen
2013-2014.

5. Voorstel mbt ingeven wedstrijbladen op de site.
Voorstel van FC is, dat er een financiële beloning zal gegeven worden aan
ploegen die de wedstrijdbladen tijdig insturen, en omgekeerd een aanrekening wordt
gedaan tegenover de ploegen die te laat de wedstrijdbladen ingeven.
Dit wil zeggen dat een ploeg waarvan het wedstrijdblad ingegeven is op de
site vóór zondagavond 24h een tegemoedkoming bekomt van 2,5€ per tijdig
ingegeven wedstrijdblad.
Daar en tegen, een ploeg die dit te laat doet, een aanrekening krijgt van 2,5€
per telaat ingegeven wedstrijdblad.
Het is aan de thuisploeg om er op toe te zien dat het wedstrijdblad tijdig
ingevuld is op de site.
Indien de bezoekende ploeg het wedstrijdblad invult en opstuurt, wat zeker
niet verboden is, dan gaat de 2,5€ toch naar de thuisploeg.
Alle tijdig of te laat ingediende wedstrijdbladen worden bijgehouden door FC
en worden gedurende het jaar verrekend.
6. BvB verbondsploegen.
Er is een algemeen FF voor de dames ploeg
Voor het kampioenschap Oude Gloriën zal er gespeeld worden volgens een
gekruiste finale.
Daar er grote verplaatsingen op de agenda staan voor de oude gloriën
(Kinroi) wordt er 50€ toegestaan ipv 30€.
7. Lidgelden 2013-2014:
De lidgelden van de clubs (spelers) wordt herbeken in de maand januari 2013,
om eventueel voor te leggen op de algemene vergadering in februari 2013.
8. Spelen zonder spelerkaart.
Na alle nodige betalingen gedaan te hebben kan elk lid ten laatste na 8 dagen
een wedstrijd betwisten voor zijn club, ongeacht of de nodige papieren in zijn bezit
zijn.
FDM belooft alle nodige stappen te zetten om de documenten van een aantal
spelers(Donald Goethals, Adams Hans Verleysen Marc enz…) in orde te brengen.
9. Volgende vergadering.
8 Oktober indien nodig.

Cooreman Freddy

Sierens Jackie

