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dinsdag 14 oktober 2014
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 13/10/14

Aanwezig:
Cooreman Freddy, Debaene Franky, Jean-Paul Van den Broucke, Lefebure
Erik.
Verontschuldigd: De Witte Etienne
Vooraleer de vergadering aan te vatten werd trekking gedaan voor de 1e ronde van de
Toekomstbeker.

1. Fairplay.
Voor dit punt mochten we Nick Vanderhaegen (Sportwereld) verwelkomen. Nick
stelde ons zijn voorstel voor om per reeks een ploeg te laten aanduiden (door de
ploegen in die reeks) die een voorbeeld is van fairplay. Dit voorstel werd door alle
aanwezigen goedgekeurd en zal bij wijze van proef doorgevoerd worden. Erik zal
een voorstel uitwerken rekening houdend met volgende punten:
- Puntentoekenning: 5 / 3 /1
- Een ploeg kan geen stem uitbrengen op een ploeg van dezelfde club
- Een ploeg die het toegestuurde formulier niet tijdig instuurt kan niet in
aanmerking komen.
We bedanken Nick voor zijn aanwezigheid die hierop de vergadering verlaat.
2. Verslag vorige vergadering.
Geen opmerkingen.
3. Financieel:
Alles is vereffend behalve de rekening van De Sterre. Freddy stuurt een brief
naar Steven Engels met het verzoek het verschuldigde bedrag over te maken.
Indien niet zal hij voor alle toekomende wedstrijden in BGB niet speelgerechtigd
zijn tot alles vereffend is.
4 .Statuten
De aanvraag tot publicatie is opgesteld. Freddy zal dit laten nazien door VSDC
en daarna over maken aan de bevoegde instantie.
Erik zal aan Jackie Sierens laten weten dat het ‘ Innerlijk huishoudelijk
Reglement’ op ieder moment kan aangepast worden.

5. Materiaal van Chris Maerschalck.
Enkel de verlichtingselementen lijken interessant om over te nemen. Franky regelt
alles verder.
6. Verloop competitie
Behalve de forfait van “De Sterre” geen probleem. De ploegen die van lokaal
dienden te veranderen (Zwaantje) hebben een onderkomen gevonden.
7. Geoz kampioenschappen 2015
In de loop van de komende week zullen we definitief weten of de
kampioenschappen in Lotenhulle kunnen doorgaan (zo goed als zeker).
De praktische regeling zullen we behandelen tijdens de komende RvB. JP en
Franky willen de catering op zich nemen.
8. Nieuwjaarsgeschenk – Aankoop vlaggen.
Voor zowel een mogelijk nieuwjaarsgeschenk als voor de aankoop van vlaggen
zal Freddy voor de volgende RvB de nodige documentatie meebrengen.
9. Allerlei
- Er is een mogelijkheid om bij Lauretta kopijen te laten maken.
- Het faxapparaat is mogelijks aan vervanging toe. Freddy onderzoekt.
- Er is voorgesteld om via Geoz een biljart aan te kopen. Zal verder onderzocht
worden.
-
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Bij Christiane en Dirk
Secr - Lefebure Erik

