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__________________________________________________________________________
Dinsdag 15 januari ’13
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 14/01/2013

Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Algemeen
Jackie is van oordeel dat Ivan (nog steeds geschorst) beter de eer aan
zichzelf kan houden en ontslag geeft in de RvB. Ivan is een andere mening
toegedaan en wil bestuurslid blijven. Het bestuur wil echter niet meer met hem
samenwerken en zal op de Algemene Vergadering voorstellen om hem uit het
bestuur te ontslaan.
Het bestuur vraagt Ivan de vergadering te verlaten wat hij ook doet om 19 h
40.
2. Verslag vorige vergadering
Cassatie mbt klacht 073.: de gevraagde som werd volledig terugbetaald en de zaak
is als afgelopen beschouwd.
3. Evaluatie functies binnen het bestuur.
Rekening houdend met de gezondheidstoestand van FDM werd
overeengekomen om volgende wijzigingen door te voeren binnen het bestuur:
Voorzitter: Sierens Jackie
Secretaris: Lefebure Erik
FC neemt de taak van FDM als kaarthouder over.
JS is doorgegeven aan BGB als werkend lid in plaats van FDM.
FDM blijft bestuurslid en wordt wegens verdienste benoemd als Ere Voorzitter.
Voor de rest blijft het bestuur ongewijzigd.
Er zijn 2 kandidaten die op de Algemene Vergadering kunnen verkozen worden.
4. Huishoudelijk reglement:
-

-

Forfait 1e of 2e speler (wedstrijd Christiane&Dirk – Primus)
Klacht van Primus zal doorgestuurd worden naar de Klachtencommissie.
Het reglement zal verduidelijkt worden door FC
Op de Algemene Vergadering de clubs attent maken op het feit dat de
reglementen aanwezig dienen te zijn in het lokaal.

-

Wedstrijd veranderen van uur op zelfde speeldag (ploegwerkers): geen
probleem als beide ploegen akkoord zijn en FC vooraf op de hoogte
gebracht is. (cfr. huishoudelijk reglement)

5. Financieel.
Het eindresultaat 2012 en de begroting voor 2013 zijn goedgekeurd door RvB
vzw GEOZ en zullen nu voorgelegd worden op de Algemene Vergadering ter
goedkeuring.
Een nagekomen factuur van Intralink voor hosting van de oude Geoz website
zal door FC als geweigerd teruggestuurd worden.
6. Verdeling wijn.
Alles is verdeeld naar de lokalen en is overal heel positief onthaald.
Iedereen was tevreden over het nieuwjaarsgeschenk en over het bezoek van een
bestuurslid.
7. GEOZ verbondskampioenschappen 2013: (11/04 – 29/04)
Van de voorgestelde formules door FC werd voorstel 3 weerhouden.
Chris zorgt voor de affiches.
Voor de neventornooien: prijzengeld 500 € - inleg 4 € per persoon.
8. Allerlei
-

Aankoop vlag:
Chris zal documentatie doorsturen aan FC
FC heeft folders van Visix maar die blijken merkelijk duurder.
FC en Chris zullen samen de documentatie bekijken en 3 vlaggen
bestellen.

-

Aankoop draagbare printer:
Akkoord voor aankoop bij Infocomputer

-

Happening 2013 (laatste zaterdag mei)
FC heeft gezorgd voor de muziek (Peter van Praag)
Zelfde organisatie als vorig jaar.
FC neemt contact met traiteur Verstraete voor een koud buffet

-

Vergadering voor clubs uit Ere afdeling:
In het lokaal “Den Boer”. FC spreekt datum af voor begin februari en
zal 1 afgevaardigde per ploeg uitnodigen per mail.

-

Algemene vergadering
Datum: 9 maart 2013 om 13h30 bij Christiane en Dirk.
Agenda zal opgemaakt worden op de volgende RvB.

Einde vergadering: 22.30u - Volgende vergadering: 04/02/2013
-Secr - Lefebure Erik
Voorz - Sierens Jackie

