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__________________________________________________________________________
dinsdag 11 maart 2014
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 10/03/14
Aanwezig:
Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Jean-Paul Van den
Broucke, Lefebure Erik.
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
2. Verslag Algemene Vergadering 01/03/14
Na enkele kleine aanpassingen (2 nieuwe werkende leden ipv 3 en 65 ploegen in
competitie ipv 75 mag het verslag definitief gemaakt worden.
De uitleg ivm het spelen van een speler in een reeks die hoger is dan diegene
waar hij voor ingeschreven is (slechts 3 maal per seizoen en niet 3 maal per
hoger spelende ploeg) zal gegeven worden op de Algemene Vergadering van
Augustus en zal onderwerp zijn van een reglementswijziging.
3. Financieel
Geen opmerkingen
4

Geoz kampioenschappen 2014
De leden RvB zullen doorgeven op welke data zij niet beschikbaar zijn. Op de
volgende RvB (31 maart) zal de verdeling opgemaakt worden voor het
secretariaat. JP zal instaan voor de foto’s en het scheidsrechteren (alle
dagen).
De regeling van het prijzengeld (per dag ) zal door FC doorgegeven worden
naar Q-club.

5. Verloop competitie.
Geen opmerkingen over de lopende competitie
6. Bijkomende tegemoetkoming voor de clubs.
Freddy stelt voor om voor de leden die tekenen op de clubovereenkomst een
eenmalige tegemoetkoming van 5 € per speler toe te kennen. Voorstel aangenomen
door de RvB.

7. Kampioenschap 2015
Hiervoor zal Etienne kontakt opnemen met zowel Lotenhulle als met “De Leke” in
Eeklo
8. Happening 2014.
Alles is geregeld.
9. Allerlei.
-

-

Er zal nagegaan worden hoe we op de happening een ploeg in de kijker
kunnen stellen die het langst met dezelfde spelers deelneemt.
Etienne heeft navraag gedaan ivm het eventuele materiaal en
documenten die nog in het bezit waren van Freddy De Mol. Diens woning
is momenteel verzegeld en kan niet betreden worden.
In verband met het materiaal dat door Geoz betaald werd en niet
teruggegeven door JS werd een brief opgesteld die zowel aangetekend
als per mail zal verstuurd worden (Erik)

Einde vergadering: 21u 30 - Volgende vergadering: 31/03/2014 om 19u30
Secr - Lefebure Erik

