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__________________________________________________________________________
20/10/2015
Definitief verslag Geoz van 07/09/2015 en 21/09/2015 bij Christiane & Dirk te
Lotenhulle.

Aanwezig:
Afwezig:

Cooreman Freddy – Debaene Franky – Bradt Peter – Jean-Paul Van
Den Broucke
De Lange Dany

1. Verslag vorige vergadering.
Zaal voor Geoz Kampioenschap 2016 goed gekeurd door voltallig RvB Geoz.
Zaal Volkskring – Dropstraat, Zingem (14/04/16 25/04/16).
Contract laten tekenen na onderhandeling door Peter Bradt.
Bart Van De Velde opnieuw contacteren i.v.m. Oost-Vlaams Kampioenschap
(eerste 2 weken van april 2016).
2. Boetes.
4 clubs in gebreke gebleven i.v.m. Algemene Vergadering van 14/08/15.
Zijn via e-mail gecontacteerd door Franky en beboet met 15 euro.
Algemeen forfait door het niet aanwezig zijn van Rudy Van Bellinghem van Les
Deux Clefs op de eerste plaats (te laat), wedstrijd Les Deux Clefs – Primus B
(27/09/15).
Boete via e-mail, gecontacteerd door Franky naar correspondent van Les Deux
Clefs.
Wedstrijd Kastelein – Routier B (23/09/15).
Ronny De Bruyker verkeerd gespeeld (5 en 6de omgewisseld)  2 laatste partijen
daardoor verloren (uitslag 1-5).
3. Toetreding Dany De Lange tot RvB Geoz.
Na stemming hierover beslist de meerderheid positief!
Dit kan echter alleen via coöpteren (voorlopig bestuurslid zonder stemrecht tot de
volgende Algemene Statutaire Vergadering).
Dany De Lange wil echter volledig lid zijn van RvB Geoz, en niet via coöpteren
(zie e-mail).
Bij deze is zijn kandidatuur niet mogelijk!

4. Taakverdeling RvB Geoz.
Samenwerking, met ondersteuning door alle leden RvB Geoz (4) zijn van
essentieel belang om onze hobby op correcte, innoverende manier te leiden in het
belang van alle leden vzw Geoz.
Onze voorzitter, Jean-Paul, volmachthouder vzw Geoz, zal in zijn takenpakket
ook Reglementen, lokaalcontrole indien nodig, alsook Geoz Kampioenschappen
op zich nemen.
Onze financieel verantwoordelijke blijft Freddy, kaarthouder alsook
competitieverantwoordelijke (ranking – beker – verplaatsen wedstrijden –
controle) blijven onder zijn bevoegdheid. Ook de Happening, ons succesvolle
afsluiter van elk seizoen, blijft hij verder verzorgen.
Het secretariaat zal Franky behartigen. Een goede, transparante communicatie
ivm alle vergaderingen, verslagen, briefwisselingen alsook presentatie naar alle
leden behoren tot zijn functie. Ook zal hij, indien nodig, de klachtencommissie
leiden om tot de nodige oplossing(en) te komen in belang van alle partijen.
Onze ondervoorzitter, Peter, zal voor de Public Relations zorgen. Ook de Geoz
Kampioenschappen 2016 behoort tot zijn taak, nu dit door omstandigheden zal
doorgaan in zaal “Volkskring”, Dorpstraat 29, 9750 Zingem.
Verder moet het ook duidelijk zijn naar alle leden vzw Geoz, dat ondersteuning
centraal staat, binnen en buiten RvB Geoz, zodat alle functies optimaal uitgevoerd
kunnen worden. Alle leden RvB Geoz kunnen, mogen en moeten gecontacteerd
worden bij eventuele opmerkingen, problemen, suggesties die ervoor zorgen dat
hopelijk enkel tevreden leden onze geliefde hobby kunnen verder zetten, vandaag
en ook in de toekomst.
5. Financieel.
Gebeurd maandelijks via officieel document met controle door RvB Geoz,
goedkeuring & getekend voorzitter + leden.
Financieel verschl voor De Fonteyn & Retro wordt gecompenseerd, competitie (15
euro) + beker (50 euro) + ingeven wedstrijdbladen (20 euro), mits vermindering
van eerdere toegeving i.v.m. groene kaarten.
6. Rubbers (nieuwe).
De BGB moet hierin een standpunt nemen!
Moeten verder opgevolgd worden! Eventuele klachten van clubs/andere
verbonden kunnen hierbij helpen.
Het is niet onze verantwoordelijkheid om hierin voorlopig verder actie te
ondernemen.
Wel is er een e-mail gestuurd naar Marnix Verbeirens waarin wij ons ongenoegen
meedelen.
7. Reglementen.
Wat het dubbel spelen betreft op dezelfde avond (beslissing door Petit Comité
van BGB) en de aanpassing zonder overleg van de reglementencommissie, is
ons ongenoegen duidelijk gemaakt. Zonder echter akkoord te zijn van deze
beslissing kan elke speler vanaf dit seizoen hier gebruik van maken. Wordt
vervolgd!

8. Verplaatsen laatste competitiewedstrijd seizoen 2015-2016.
Op site Geoz zal gevraagd worden om deze wedstrijd voor alle ploegen, elke
reeks, te vervroegen om het Oost-Vlaams Kampioenschap te kunnen laten
doorgaan op deze data. Gelieve dit te communiceren via e-mail naar Freddy door
beide ploegen, na onderlinge overeenkomst.
Dank u bij voorbaat.
9. Volgende vergadering RvB Geoz.
Maandag 02/11/15 om 19u30 bij christiane & Dirk te Lotenhulle.
Met vriendelijke groeten,
Franky Debaene
Secretaris RvB Geoz.

Voorlopig vervangende tot nader order secretaris Franky Debaene

