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dinsdag 21 januari 2014
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 20/01/14
Aanwezig:
Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Jean-Paul Van den
Broucke, Lefebure Erik.
Verontschuldigd: Maerschalck Chris , Sierens Jackie

1. De vertroebelde sfeer in het bestuur resulteerde vorige vergadering in het ontslag
van Erik en Etienne. In het belang van het Geoz heeft FC een nieuwe
vergadering samengeroepen . Op vraag van de aanwezigen en in het belang van
het Geoz hebben Erik en Etienne hun ontslag herroepen.
2. De huidige toestand moet opgelost worden en de voltallige vergadering beslist dat
er schriftelijke verontschuldigingen moeten gemaakt worden voor de zware
beschuldigingen die geuit werden.
3. Algemene vergadering
De algemene vergadering zal samengeroepen worden op 01/03/14 om 13u
30 bij Christiane en Dirk.
Voorlopige agenda: (zal verder besproken worden op volgende Rv)
a. Opmaak aanwezigheidslijst
b. Verwelkoming en openen van de vergadering
c. Wijziging werkende leden
d. Financieel overzicht
e. Einde mandaad FC . Stelt zich herverkiesbaar (stemming)
f. Geoz kampioenschappen ‘14
g. Toelichting over het voorstel tot nieuw systeem in Ere afdeling.
h. Happening 14 juni’14 (Fiertelhof)
i. Vernieuwde Bekers van België
j. Ledenbeheer en overgangen
k. Aangebracte punten van clubs of leden
l. Einde
4

Boekhouding
FC zal op 21/01 de aanvraag tot controle van de boekhoudng binnen doen
bij VSDC en tegen eind volgende week zal het resultaat doorgegeven worden.

5. Kampioenschappen.
De beide voorschotfacturen zijn betaald.
6. Happening

-

De happening zal doorgaan op 14 juni ’14 in zaal Fiertelhof in Zulte.
De formule van vorig jaar mag behouden blijven en FC heeft het nodige
gedaan voor: Discobar Hugo Van Praag en Traiteur Verstraete van
Zwevezele voor het koud buffet (vis en vlees)

7. Schrijven Zwaantje over stijgen en dalen
In verband met dit onderwerp is een vergadering belegd met vertegenwoordigers
van Zwaantje en Geoz (Freddy en Franky) op donderdag 23/01 om 20 u
8. Allerlei
- Een bloemstuk werd aangekocht voor de begrafenis van ere-voorzitter
Freddy De Mol.
- Op de vergadering van BGB (15/02) zal een voorstel besproken worden
voor “vernieuwde bekers van België”. Dit zal op de komende Algemene
Vergadering Geoz voorgesteld worden.

Einde vergadering: 21u 30 - Volgende vergadering: 10/02/2014 om 19u30
Secr - Lefebure Erik

Voorz.: Sierens Jackie

