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15 februari 2016

Notulen mbt VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd. 08-02-2016
Ref. FC/2016/02
1. Aanwezigheden:
Voor bestuur aanwezig : Vandenbroucke JP – Cooreman F – Bradt P
Afwezig : Debaene F
Op uitnodiging (kandidaat bestuurders) : R De Bruycker – D Callens
2. Verslag vorige vergadering:
Verslag van vorige vergadering dd. 11/01/2016 werd overlopen en goedgekeurd!
Wordt gepubliceerd!
3. Financieel:
De standen van de GEOZ-rekeningen werden medegedeeld aan de leden.
Onkostennota’s van de voorbije maand werden reeds vereffend!
Er zijn nog een paar kleine openstaande rekeningen van de clubs zijnde:
Den Toren - €15 afwezigheidsboete alg verg aug 2015
Megagolf - €14 groene kaarten (2)
Harmonie - €14 groene kaarten (2)
Rappels worden gestuurd!
4. Ontslag dhr. Franky Debaene:
Ontslag wordt ontvankelijk nadat kandidaat bestuuursleden verkozen werden op de
algemene vergadering van februari 2016.
5. Wedstrijd Parking – Den Tell A:
Bovenvermelde wedstrijd (15/01/2016) werd stilgelegd tijdens de aan gang zijnde 2de
wedstrijd en dit na onderlinge overeenkomst!
Reden biljart totaal ontregeld!
Wedstrijdblad werd ingevuld met enkel de gespeelde manches!
Op zondag 17/01/2016 werd aanvraag ingediend tot officiële klacht door
ploegverantwoordelijke dhr. Franky Debaene mbt deze wedstrijd!
Klacht niet ontvankelijk ! (niet in 3-voud en geen betalingsbewijs)

Op de vergadering RvB vzw GEOZ werd beslist dat deze wedstrijd dient verder gezet
te worden met behoud van gespeelde manches! Plaats en datum onderling af te
spreken! Beide clubs zullen hiervoor aangeschreven worden door de secretaris a.i.!
Bij eventuele forfait van een der ploegen zal forfaitboete aangerekend worden!
6. Ontvangen emails - brieven:
Verschillende e mails en brieven werden ons toegestuurd mbt aanpassingen
competitie 2016-2017!
Op de algemene vergadering wordt meer uitleg gegevens hieromtrent!
7. Agenda algemene vergadering vzw GEOZ:
De algemene vergadering vzw GEOZ zal doorgaan te Lotenhulle (Christiane & Dirk)
en dit op zaterdag 27 februari om 13h30! Er zal nauwlettend op toegezien worden dat
enkel de werkende leden de vergadering mogen bijwonen!
Agenda mbt deze vergadering werd voorgelegd aan de RvB vzw GEOZ! Ook geeft
de secretaris a.i. een demo van de gemaakte presentatie! Moet nog verder afgewerkt
worden!
Het punt mbt competitie 2016-2017 zal uitvoerig toegelicht worden tijdens deze
algemene vergadering! Clubs worden één na één aan het woord gelaten om hun
bemerkingen kenbaar te maken!
Tijdens de algemene vergadering zal er GEEN beslissing genomen worden!
Indien mogelijk zal de RvB vzw GEOZ na de algemene vergadering samenzitten om
te evalueren en beslissing te nemen!
8. Vergadering kaarthouders verbonden/BGB :
Deze is doorgegaan op 06 februari om 10h te Diegem!
Er werd door de nationale kaarthouder dhr. Freddy Hendrickx uitleg gegeven omtrent
de werking mbt clubovereenkomsten, overgangen, aansluitingen, …van de
kaarthouders!
Weinig problemen hieromtrent!
9. Algemene vergadering vzw BGB:
Deze zal doorgaan op zaterdag 20 februari om 13h in lokaal Welcom Back te
Denderhoutem!
Dhr. Freddy Cooreman en JP Vandenbroucke zullen deze bijwonen!
10. Stand van zaken GEOZ-kampioenschappen 2016:
Een 7 tal sponsors werden bereid gevonden om op de affiche te staan!
Didier Callens zal aangepaste versie maken van de bestaande affiche!
Ook maakt hij ontwerp voor drankkaarten.
Er moet nog verder gekeken worden naar hulp/medewerkers!
Peter maakt taakverdeling!
11. Stand van zaken O VL-kampioenschappen 2016:
Programma is gekend! Lokalen hebben programma + inschrijvingsbladen ontvangen!
Nogal wat bemerkingen omtrent het samenvallen met de
verbondskampioenschappen Pajottenland! (veel Oostvlaamse spelers aangesloten in
verbond Pajottenland)

Verder weinig info hieromtrent!
12. Varia:
nihil
13. Volgende vergadering:
Deze gaat door op maandag 7 maart om 19h30 te Lotenhulle
bij Christiane & Dirk!
Uitnodigingen + agenda volgen!

Getekend,
Freddy Cooreman
Secretaris ad interim RvB Geoz.

JP Vandenbroucke
Voorzitter RvB vzw GEOZ

