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__________________________________________________________________________
Dinsdag 30 juli ’13
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 29/07/13
Aanwezig:

Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne Lefebure Erik.
Jean-Paul Van den Broucke woont de vergadering bij ter kennismaking

Verontschuldigd: Sierens Jackie, Maerschalck Chris
We verwelkomen Jean-Paul die ter kennismaking aanwezig is. Zijn
kandidatuur zal ter stemming voorgelegd worden op de komende Algemene Vergadering.
1. Verslag vorige vergadering.
-

-

-

-

Scheidsrechtersinitiatie: Zal verder gevolgd worden door Chris. Freddy
stuurt de mail door van Johan Beirnaert. Op de Algemene Vergadering zal
Chris de stand van zaken toelichten.
Happening 2014: aangevraagde datum is 14/06/2014 (zaal in Zulte niet
vroeger beschikbaar wegens de verkiezingen) Eerste contacten zijn reeds
gelegd door Freddy.
Openstaande boete Leiezonen A: voor 8 van de 9 is betaald. Voor Jasy
Delchambre werd via de BGB de betaling vereffend.Voor Steve
Verschore is nog steeds niet betaald en dus NIET speelgerechtigd (voor
alle BGB verbonden)
Verder geen opmerkingen.

2. Geoz kampioenschappen 2014.
Nog steeds geen oplossing. Enkele suggesties van leden werden
doorgestuurd naar Jackie en er moet dringend verder gezocht worden. Desnoods
enkel Geoz organiseren.
3. Kalendervergadering van 27/07/13
De vergadering is zeer goed verlopen. 3 clubs waren niet vertegenwoordigd
en de voorziene sanctie zal genomen worden. Megagolf en De Sterre hebben
geen kalender van hun afgesproken wedstrijden doorgestuurd naar Freddy.
Erik zal beide clubs aanschrijven om te melden dat dit van weinig respect
getuigt voor het werk dat ook voor hen gedaan is.
4. Algemene vergadering van 16/08/2013.
Agenda:
Aanwezigheidslijst: Erik en Etienne
Punt 2 en 3: Jackie

Erik schrijft Chris aan voor de stemmingsbriefjes
Punt 4, 5 en 6: Freddy
Punt 7: Chris
Onder punt 8 kan ook de stand van zaken toegelicht worden i.v.m. de
scheidsrechtersinitiatie (Chris)
5 Verzekeringen
Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de karnavalsgroep in Aalst werd
de kwestie “Verzekeringen” ter sprake gebracht. Het blijkt dat vzw Geoz
verzekerd is voor burgelijke aansprakelijkheid.
6. Allerlei.
-

-

-

Als JP verkozen wordt op de Algemene Vergadering zal hij op de Statuten
moeten bijgevoegd worden.
De kalenders voor de komende competitie zullen deze week op de site
komen.
Normaal gezien zullen alle documenten van BGB beschikbaar zijn tegen
de Algemene Vergadering en zullen daar kunnen overhandigd worden.
Kosten helpers op verbondskampioenschappen en happening: iedereen
mag op dezelfde manier vergoed worden. Voor volgende inrichtingen
duidelijke overeenkomsten maken over de vergoedingen.
Voor de Beker van België (verbondsploegen) heeft Freddy een jeugdploeg
kunnen inschrijven. Ze zullen hun wedstrijden spelen in Willem Tell in
Knesselare. Een damesploeg op de been brengen is niet gelukt.
Veteranen terug een ploeg aangesloten en Oude Gloriën blijven (2
ploegen).
Tot op heden hebben 5 ploegen hun factuur(start competitie 2013-14)nog
niet betaald.(te herbekijken tegen de Algemene Vergadering)

.
Einde vergadering: 22u30 - Volgende vergadering: 02/09/2013 om 19u30
Secr - Lefebure Erik

Voorz - Sierens Jackie

