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__________________________________________________________________________
dinsdag 5 augustus 2014
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 04/08/14

Aanwezig:
Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Jean-Paul Van den
Broucke, Lefebure Erik.
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
2. Financieel
Nog een tiental clubs dienen te betalen. Freddy volgt op.
Verder alles in orde, alle fakturen zijn vereffend.
3

Geoz- en Oostvlaamse kampioenschappen 2014 - Boetes
Wie met schulden staat, kan niet spelen. De spelers in kwestie zullen individueel
aangeschreven worden (Erik).
Geschorsten kunnen de eerste twee competitiewedstrijden niet spelen. Indien er
twee spelers van eenzelfde ploeg geschorst zijn zullen de spelers alfabetisch
de eerste twee en wedstrijd drie en vier geschorst zijn.

4 .Kalender vergadering.
De vergadering is goed verlopen. Op de komende Algemene Vergadering zal
aan de clubs duidelijk gemaakt worden dat de afwezige clubs zullen beboet worde
volgens het reglement
5. Agenda voor komende algemene vergadering

Agendapunten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opmaak aanwezigheidslijst
Verwelkoming en openen van de vergadering
Financieel
Geoz kompetitie 2014-2015
Ledenbeheer
Aanpassing reglementen
Toelichting bekerformule
Verbondskampioenschap
Navraag over nieuwe BGB reglementen

10. Aangebrachte punten van clubs of leden
11. Einde
6. Happening.
De editie van 2014 is uitstekend verlopen. Iedereen (420 deelnemers) was
zeer tevreden.
Voor 2015 werd 31 mei vastgelegd voor de zaal.
7. Allerlei
- Ook JP stuurt zijn onkostennota in.
- De vergoeding voor de medewerkers van de happening zullen vereffend
worden via de onkostennota’s van de bestuursleden
- Op de uitnodigingen voor de komende kampioenschappen vermelden dat
de boetes en schorsingen zullen toegepast worden.
- De secretaris van Willem Tell dient ook aangesloten te zijn bij Geoz.
Erik stuurt mail in die zin
-

Einde vergadering: 21u - Volgende vergadering: 01/09/2014 om 19u30
Bij Christiane en Dirk
Secr - Lefebure Erik

