Golfbiljartverbond vzw GEOZ
Maatschappelijke zetel: Middelweg 114
9910 URSEL
Bankrekeningnummer: KBC – 445-5526281-61
Secretariaat:
Lefebure Erik
Merellaan 23
9060 ZELZATE
Tel: 09 / 344.82.59
Mobile : 0495/75.03.42
Email: erik.lefebure@telenet.be

__________________________________________________________________________
Vrijdag 20 februari 2015
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 09/02/15

Aanwezig:
Erik.

Cooreman Freddy, Debaene Franky, Jean-Paul Van den Broucke, Lefebure

1. Verslag vorige vergadering.
Geen opmerkingen.
2. Financieel.
Voor de vergadering werden de rekeningen nagezien door JP en Erik.
Alles werd in orde bevonden en zal zo medegedeeld worden op de Algemene
Vergadering.
3 .Situatie niet arbitreren op Kampioenschap Oost-Vl 2014
Peter Van De Voorde en Eddy Werrebroeck vervoegen de vergadering en
geven hun standpunt over de onenigheid hieromtrent. Deze mening verschilt
duidelijk met die van RvB en een uitkomst is hier niet aan de orde.
Hopelijk komt een definitieve oplossing op 21/02 tijdens een bijeenkomst met
BGB. Peter en Eddy verlaten de vergadering.
4.Ontslag Etienne De Witte
Door Etienne werden we op de hoogte gesteld dat hij “zonder verdere
commentaar” ontslag neemt als bestuurslid van de RvBGeoz. Het ontslag werd
aangenomen door de RvB
5. Verloop competitie
Nog een paar ploegen moeten hun datum doorgeven in verband met het
vervroegen van de laatste competitiewedstrijd (uiterlijk 08 maart 2015) zoals
vermeld en gevraagd op de GEOZ website. (begin dec.2014 !)
In geval de wedstrijden in kwestie niet gespeeld wordt binnen de voorziene datum
zullen beide ploegen geen punten bekomen.
6. Geoz kampioenschap 2015.
JP neemt verder kontakt inzake aankoop vlees en andere toespijs.
De verkoopprijs van de catering die zal aangeboden worden werd vastgelegd.
De prijs van de drankkaarten werd vastgelegd op 12 € (vakjes van 0,60 €).
Afzonderlijke kleur voor de medewerkers.
Er werd ook ingestemd met de aankoop van 2 dubbele fritexen en een Crocque
toestel.

Tijdens de kampioenschappen zal de keuken gesloten worden om 11u30.

7. Voorbereiding Algemene Vergadering
- De Algemene Vergadering zal doorgaan op zaterdag 07 maart ’15 in
Lotenhulle.
- De agenda werd samengesteld en de uitnodigingen zullen verstuurd worden op
10 februari (Erik)
De kalendervergadering (laatste zaterdag van juli) zou doorgaan in het lokaal
van De Sportwereld en de Overgangen in De Kastelein. (Freddy doet hiervoor
het nodige)
8. Happening 2015.
Zal doorgaan op zaterdag 30/05 in Zulte (Fiertelhof)
Zaal en muziek zijn geregeld en Freddy neemt contact met traiteur.
9.Allerlei
Op voorstel van JP zal terug begonnen worden met een controle van de biljarts in
de lokalen.

-

Einde vergadering: 22u45 - Volgende vergadering: 02/03/2015 om 19u30
Bij Christiane en Dirk
Secr - Lefebure Erik

