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__________________________________________________________________________
dinsdag 31 maart 2015
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 30/03/15

Aanwezig:
Erik.

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

Verontschuldigd: Bradt Peter
Voor aanvang van de vergadering werd de trekking gedaan voor de wedstrijden van de
komende kampioenschappen.

1. Verslag vorige vergadering.
Geen opmerkingen.
2. Financieel.
- De Sterre:heeft nog niets betaald en staat met een schuld van 490 €.
Dit bedrag dient eerst vereffend te worden alvorens Steven Engels met een
ploeg kan herbeginnen.
- SB Dream Team : alvorens de borg kan terugbetaald worden (65 €) moet de
openstaande schuld eerst vereffend zijn.
- Splitsing Zwaantje A en Zwaantje B: gezien de bijzondere omstandigheden
(sluiting van het lokaal) heeft de RvB na stemming (3-1) beslist om
uitzonderlijk een bijdrage van 7€ per speler als tussenkomst toe te staan.
3 .Verloop competitie.
Door Freddy werd vastgesteld dat het tijdig ingeven van de uitslagen iets
minder vlot loopt. Het blijft evenwel nog binnen de perken. Er werd
overeengekomen om voor het voorbije seizoen een tussenkomst te voorzien naar
de clubs toe. Dit zal een forfaitair bedrag zijn per ploeg en zal worden verrekend
met de volgende faktuur.
5. Geoz kampioenschap 2015.
De trekking is ondertussen verlopen . Ook op gebied van de organisatie zijn alle
punten nog eens overlopen en iedereen is klaar om deze kampioenschappen vlot
te laten verlopen . Erik zal een uitnodiging sturen om een afvaardiging van BGB
aanwezig te laten zijn op de finaledag evenals aan dhr. De Smul (Schepen van
Sport van Lotenhulle).
De bekers zijn besteld.
Voor “The best of 16” zal een speler die niet binnen de 16 eerste gerangschikt
staat maar met dezelfde punten als speler 16 kunnen opgeroepen worden in
geval van afzegging van een speler binnen de eerste 16.

6. Happening 2015.
Voor de happening is alles geregeld. De bekers en trofeëen zijn gekozen en
zullen besteld worden. Voor 2016 dient verder uitgekeken te worden naar een
geschikte locatie wegens het niet beschikbaar zijn van Fiertelhof
7.Kampioenschap 2016
-

Bart Van De Velde (Oud Gemeentehuis) heeft interesse laten blijken voor het
inrichten van kampioenschappen 2016. RvB Geoz heeft beslist om de Geoz
kampioenschappen zelf te blijven organiseren.
Oost-vlaamse kampioenschappen zouden eventueel wel kunnen ingericht worden
door een club. Erik zal Bart hiervan op de hoogte stellen.

8.Allerlei
-

-

Door Tap Team werd een speler opgesteld die niet speelgerechtigd was.
Hiervoor zal de voorziene sanctie toegepast worden (6 – 0 verlies voor de
ploeg + een boete van 50 € volgens de reglementen van BGB)
Het voorstel van Sportwereld voor de hervormen van wedstrijdverloop in ERE
kan momenteel niet uitgewerkt worden.

Einde vergadering: 22u45 - Volgende vergadering: 11/05/2015 om 19u30
Bij Christiane en Dirk
Secr - Lefebure Erik

