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Dinsdag 16 oktober 2012

Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 15/10/2012

Aanwezig:
Afwezig:

Cooreman Freddy, Sierens Jackie, Maerschalck Chris, De
Witte Etienne, Lefebure Erik.
Hoste Ivan
De Mol Freddy (verontschuldigd wegens ziekte)

Vooraleer de vergadering aan te vatten wordt de volgende ronde van 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 3
september.
2. Agendapunten vorig verslag.
a. Voorstel aankoop nieuwjaarsgeschenk voor alle clubs.
Voorstel van JS wordt verder besproken en goedgekeurd!
JS doet verder het nodige en besteld.
CM zorgt voor de identificatie.
b. Spelen zonder spelerskaart.
Er zouden blijkbaar nog spelers zijn waarvan de kaarten niet in orde zijn.
Freddy C zal contact opnemen met BGB om klaarheid te krijgen.
3. Bespreken gezondheidstoestand Freddy De Mol.
Ligt momenteel in het Jan Palfijn ziekenhuis (minimum 6 weken)
Etienne en Erik gaan in naam van het bestuur een bezoekje brengen.
Freddy C neemt voorlopig zijn taken over en heeft BGB hiervan op de hoogte
gesteld.
4. Overleg cassatie mbt klacht 073.
Aangezien er nog geen antwoord gekomen is op het schrijven van Jackie van
14 september is overeengekomen dat Jackie telefonisch kontakt zal opnemen met
BGB en een aangetekende brief met onze argumenten zal versturen.

Eventuele betalingen naar BGB kunnen opgeschort worden of op een derde
(geblokkeerde) rekening gezet worden tot de kwestie geregeld is.
5&6 Controle boekhouding in november en jaarlijkse controle januari.
Door Jackie wordt voorgesteld om de boekhouding 2 maal per jaar te laten
controleren door 2 leden van het bestuur en om het jaar door een onafhankelijke
organisatie (VSDC) . Iedereen gaat hiermee akkoord en op 22 oktober om 19 u is er
een eerste controle. Etienne en Erik zullen dan samenzitten met Freddy C.
Een eerste nazicht door VSDC zal gebeuren in januari-februari 2014.
7. Gastenboek:
Freddy C kijkt na of de berichten op het gastenboek kunnen bekeken en
nagezien worden alvorens ze verschijnen.

8. Huishoudelijk reglement.
Zal volgende vergadering besproken worden.
9. Allerlei.
a. Chris zal navraag doen voor de aankoop van een kleine draadloze
draagbare printer (kan o.a. gebruikt worden bij de trekking voor de
bekerwedstrijden).
b. Zwaantje vraagt om een speler te verplaatsen van ploeg C naar ploeg A.
Er moet zeker voorkomen worden dat hiervan misbruik gemaakt wordt.
Volgens het reglement kan dit niet toegestaan worden. Een D4 overgang
naar zijn eigen club kan dit oplossen. Freddy C neemt contact.
c. Bij Dream Team schijnt er nogal wat mank te lopen (geen
meetinstrumenten, te luide muziek). Te volgen.
d. Website: Freddy C doet een voorstel om een module bij te maken voor de
bekerwedstrijden. Iedereen is hiermee akkoord en Freddy C zal het
nodige doen.
Einde vergadering: 22 u - Volgende vergadering: woensdag 14 november
Cooreman Freddy

Sierens Jackie

