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__________________________________________________________________________
dinsdag 2 september 2014
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 01/09/14

Aanwezig:
Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Jean-Paul Van den
Broucke, Lefebure Erik.
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
2. Financieel
Alle boetes zijn betaald (op 2 na van spelers die gestopt zijn)
Alle clubs hebben betaald behalve De Sterre. Dit moet tegen einde van de week
in orde zijn.
Van de faktuur van Evolution dient na verrekening van de borg nog 30€
vereffende te worden. Freddy stuurt rappel.
Verder alles in orde, alle fakturen zijn vereffend.
3

Geoz- kampioenschap 2015Freddy mag morgen kontakt opnemen in verband met de zaal in Lotenhulle.
Tegen volgende RvB zal er een beslissing zijn.

4 .Stand van zaken lopende kampioenschap
Tim Beyst: Etienne heeft een brief toegestuurd met de vermelding dat
voornoemde speler hem beledigd heeft en zelfs bedreigd. Erik doet het nodige
voor de voorziene minnelijke schikking en eventuele doorverwijzing naar de
klachtebcommissie.
Voor de rest verloopt de competitie normaal.
5. Voorstel Sportwereld (fairplay beker)
We vinden fairplay zeer belangrijk en staan derhalve achter het voorstel. We zijn er
ons echter ook van bewust dat dit nog een belangrijk pak werk zal meebrengen.
Daarom zullen we Nic Vanderhaeghen uitnodigen om op de volgende RvB om zijn
standpunt en eventuele organisatie ervan toe te lichten. (Erik verstuurt de uitnodiging)
6. Man van het seizoen – prijs voor 2e (voorstel JP)
Na overleg werd besloten enkel de “man van het seizoen” te behouden.

7. Allerlei
- De benodigdheden die gebruikt werden op de kampioenschappen en
eigendom zijn van Chris Maerschalck kunnen aangekocht worden.
RvB staat hier positief tegenover. Franky neemt kontakt op en zal tegen
volgende RvB een prijsvoorstel hebben.
-

-

Etienne neemt kontakt op met de zus van FDM (eventueel via 1207) om
klaarheid te krijgen over een lasermeettoestel dat in het bezit was van
FDM.
Erik zal 5 clubs aanschrijven in verband met de afwezigheid op de
kalendervergadering(de voorziene boete van 15 € zal aangerekend
worden). De Sterre – De Toren – Dream Team – Harmonie-Fina – De
Wan
Ook 3 clubs die niet vertegenwoordigd waren op de Algemene
Vergadering zullen in die zin aangeschreven worden. De Sterre – Rüen
Meulen – Dream Team

-

-

Einde vergadering: 21u 40 - Volgende vergadering: 06/10/2014 om 19u30
Bij Christiane en Dirk
Secr - Lefebure Erik

