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__________________________________________________________________________
Woensdag 6 maart 2013
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 04/03/2013
Aanwezig:

Cooreman Freddy, Sierens Jackie, Maerschalck Chris, De
Witte Etienne, Lefebure Erik.
Verontschuldigd : Hoste Ivan
Afwezig:
De Mol Freddy
1. Algemeen
Franky Debaene is aanwezig ter kennismaking en kan op 9 maart as.
verkozen worden als nieuw lid van de RvB
2. Verslag vorige vergadering
Vlaggen zijn nog niet besteld. Chris en Freddy C zullen het nodige doen.
Klacht Christiane/Dirk – Primus : tegen de uitspraak van de klachtencommissie werd
door Primus klacht ingediend bij BGB. Die klacht komt voor op donderdag 07/03/13
en Freddy C, Jackie en Franky (secretaris klachtencommissie) zullen aanwezig zijn.
Kampioenschappen 2013:
- Etienne neemt kontakt met FDM voor het bekomen van het daar
nog achter gebleven materiaal (boxen, boxkabels, micro, meters,
ballenpolier, verlengkabels)
- Jackie maakt taakverdeling op tegen begin april.
- Happening 2013 zal later besproken worden.
Geen verdere opmerkingen over het vorig verslag.
3. Verslag vergadering BGB:
-

-

Freddy C en Jackie waren de vertegenwoordigers van GEOZ.
Behalve enkele wijzigingen aan het spelreglement (vanaf volgende
seizoen) en de strenge kaskontrole door het verbond Lier was er niet veel
te melden.
De wijzigingen aan de spelreglementen zullen toegelicht worden op de
komende Algemene Vergadering.

4. Verslag vergadering met clubs uit Ere.
8 clubs waren aanwezig.
Het door Freddy C voorgestelde systeem (puntensysteem en letterwaarde) werd niet
aangenomen. Het open wedstrijdblad zou eventueel bespreekbaar zijn.

5. Algemene vergadering
-

De aanwezigheidslijst nummeren en aanpassen (Erik)
Er zullen genummerde omslagen zijn met gekleurde stembriefjes.
De bijkomende agendapunten (4) op een afzonderlijk blad zetten en
verdelen (Erik)

6. Allerlei.
-

-

The Rebels spelen het seizoen verder uit. Steven Engels neemt de
verantwoordelijkheid over.
Van Houte André laat weten dat Leiezonen afstand neemt van alle
uitspraken of handelingen die Ivan Hoste in hun naam gemaakt heeft of
zal maken.
Oud Gemeentehuis staat nog met een openstaande betaling. Ondanks
het verzoek tot betaling al 2 maand te laat.

Einde vergadering: 22.30u - Volgende vergadering: 08/04/2013 om 19 uur.
-Secr - Lefebure Erik

Voorz - Sierens Jackie

