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__________________________________________________________________________
13/11/2015
Definitief verslag Geoz van 02/11/2015 bij Peter Bradt thuis.

1. Aanwezigheden.
Voltallig bestuur nl. Jean-Paul Van Den Broucke – Freddy Cooreman – Peter
Bradt – Franky Debaene.
2. Verslag vorige vergadering.
Geen bemerkingen.
3. Financieel.
Momenteel zit de begroting op schema.
Onkostennota’s leden RvB goedgekeurd door voltallige RvB (worden
vereffend). Komen maandelijks aan bod ter inzage en goedkeuring van RvB
Geoz alvorens uitbetaald te worden.
4. Taakverdeling RvB.
Statuten dringend aanpassen door Jean-Paul bij Rechtbank van Koophandel
(laatste aanpassing januari 2015).
Jean-Paul zal lid worden van KBC bank om zijn functie als Volmachtdrager te
behartigen.
5. Geoz Kampioenschappen.
•

Biljarts.
José Lannoo aanspreken en duidelijke afspraken maken ivm 8 verwarmde
biljarts (Franky).

•

Nieuwe wedstrijdballen.
Prijsofferte wordt bekeken (Peter).

•

Laatste competitiematch vervroegen (Oost-Vlaams Kampioenschap 2016).
Deadline voor Bart Van de Velde (BC Oud Gemeentehuis) 01/12/2015.
Wordt opgevolgd.

•

Dranken.
Verplichte brouwer. Prijslijst gekregen van Peter (30% duurder als vorig
jaar). Verder onderhandelen om prijs te drukken.

6. Bekercompetitie(s).
Bij verlies in Geoz beker mogen ploegen uit 2de, 3de en 4de afdeling naar
Toekomst beker.
Bij winst ¼ de finales (heen en terug) blijf je echter definitief in Geoz beker
(1/2 finale en finale worden gespeeld op Geoz Kampioenschappen).
7. Boetes en/of klachten.
Twee clubs hebben boete ivm Algemene Vergadering 14/08/2015 betaald,
twee clubs zijn nog in gebreke gebleven tot op heden. Wordt opgevolgd.
Boete ivm forfait Les Deux Clefs nog niet betaald. Wordt opgevolgd.
Ook zijn er nog vijf groene kaarten aan 5 euro/stuk nog niet vereffend.
Betrokkenen worden gecontacteerd.
BC Retro (Robijn De Roo) & BC Fonteyn (Gilbert Auman) worden na overleg
RvB, gecontacteerd ivm nieuwe clubs en hun reductie.
Kredietnota met aangepast verschil wordt opgestuurd naar beide clubs (gunst
RvB Geoz).
8. Andere.
Alain De Vos, kapitein BC Parking, wordt gecontacteerd ivm het correct
invullen van de wedstrijdbladen. Vorige wedstrijden (forfait) zijn aangepast op
Geoz website (letterwaarde).
! Mogen wij vragen aan alle clubs, alle afdelingen, om de wedstrijdbladen altijd
correct in te vullen !
Met 5 spelers aantreden en 1 forfait (niet op plaats 1 en 2) mag en wordt niet
beboet (financieel), maar bepaald wel letterwaarde voor komend seizoen van
betrokken speler(s).
! Wedstrijdbladen moeten altijd opgestuurd worden naar Freddy Cooreman,
dit om eventuele controle uit te voeren.
Wedstrijdbladen “onder voorbehoud” moeten binnen zelfde week opgestuurd
zijn (scannen mag ook) !
! Vioor komende Statutaire Algemene Vergaderingen zullen enkel werkende
leden toegelaten worden op de vergadering !
Clubs worden beboet indien zij daardoor in gebreke blijken te zijn.
Ook volmachten dienen enkel aan werkende leden doorgegeven te worden.
Gelieve daar aandacht voor te hebben en dit te respecteren.
! Wijzigingen ivm werkende leden moeten goedgekeurd worden door de
aanwezige werkende leden op de Statutaire Vergadering. Staat ook op de
agenda van de vergadering (Franky hier op voorhand contacteren via e-mail) !
9. Volgende vergadering RvB Geoz.
Maandag 07/12/2015 om 20u00 bij Peter thuis.
Met vriendelijke groeten,
Franky Debaene
Secretaris RvB Geoz.

