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VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 11/07/2016

Ref. DC2016-07/vzwGEOZ

1-Aanwezig ;

Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Freddy Cooreman , Ronny De Bruycker en
Didier Callens .

2-Goedkeuring verslag RvB van juni 2017 ;

Verslag goedgekeurd , geen opmerkingen .

3-Evaluatie Happening 2016 ;

Eveneens aanwezig André Van Houtte ( voorzitter Leiezonen Tonne ) op uitnodiging.
Voorzitter Jean Paul benadrukte het succes van deze editie .
Er werd beslist om ook voor volgend jaar met dezelfde organisatie te werken ( Leiezonen – Tonnevrienden ).
Daar er momenteel niet geweten is hoe de stand van zaken is in Fiertelhof ( Zulte ) wordt de optie van de
Brielpoort gelicht en gaat de happening volgend jaar door in Deinze op 27 mei 2017 .
TE hoge kosten worden herbekeken in één van de volgende vergaderingen .
Er wordt ook uitgekeken naar een andere DJ.
Traiteur blijft dezelfde , misschien met andere formule .

4-Financieel verslag Happening;

Het gebeuren kost GEOZ méér dan 6000€ . De RvB heeft hier geen moeite mee omdat dit ten goede komt aan
de leden . Er wordt wel gezocht naar een formule om de kosten binnen de perken te houden en ons enkel op de
leden te focussen .

5-Volmacht aan Steven voor financieel beheer ;

Deze werden nu volledig in orde gebracht , zodat alle financiele verrichtingen nu via Steven gaan .
Volmacht wordt gegeven aan : Steven , Jean Paul en Freddy .
Onkostennota’s ontvangen , Steven vraagt , nogmaals , om deze in Excel bestand door te sturen .
Boete’s van Verbondskampioenschappen zijn nog niet allemaal betaald !!!
Openstaande boete is NIET deelnemen aan de competitie !
Facturen zijn opgestuurd naar de clubs .( start nieuw seizoen )

6-Assist on-line ;

Steven geeft uitleg over werking van deze uitstekende tool ( als hulp voor het bestuur ) en ook meer
transparantie naar de leden toe !
Er wordt beslist deze één jaar te proberen en daarna te evalueren .
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7-Postvak in/out ;

Mail van BGB , Formulier B1& B2 ( gegevens van bestuur en lokalen )
Mail van BGB , Inschrijvingen voor Beker van Belgie . Er wordt een mail gestuurd naar ALLE clubs met de
mogelijkheid deel te nemen aan de Beker van Belgie ( Didier )
Verbondskampioen , bekerwinnaar ( finalist ) zijn verplichte deelnemers.
Ook een jeugdploeg , Oude Glorien & Veteranen zouden inschrijven . TOT TEN LAATSTE 5 AUG.
Mail van Dirk Mertens ( Primus );
De RvB neemt kennis van het forfait van Primus A in eerste afdeling B .
Er wordt een mail verstuurd naar voorzitter Dirk Mertens .

8-Verbondskampioenschappen 2017 ;

Deze gaan door in zaal Katershoek te Ursel .
Van 3 maart t/m 12maart .
Best of 16 gaat door na de competitie ( Freddy stuurt mail naar de lokalen )
9-Kalendervergadering ;

Deze gaat door op zaterdag 30 juli 2016 vanaf 13u30 in lokaal ’t Tonneke , Machelen aan de Leie.
Er wordt gevraagd aan de clubs om een volledige kalender door te sturen ( thuis en verplaatsing – met
datum/dag/uur van de wedstrijden ). Mail wordt verstuurd ( Didier ).
10-Algemene vergadering ;
Deze gaat door op vrijdag 12 augustus om 19u30 te Lotenhulle. ( Christiane & Dirk ).
Werkende leden worden uitgenodigd door de secretaris .
Aanvullende punten kunnen aangebracht worden tot 7 augustus .
11-Varia ;

- “Oude” site aanpassen aan nieuw bestuur.
- Intern reglement herbekijken en aanpassen.
- Ronny stuurt mail voor bekerformule aan te passen en ev. vrouwencompetitie ( 17-18)
-Keuring biljarts: Jean Paul start ronde in augustus in nieuwe lokalen en zal controleren bij klachten .

Volgende vergadering :
Volgende vergadering op maandag 8 augustus om 19u30 .
Einde vergadering : 23u15.

De secretaris:

Didier Callens

De voorzitter :

Jean Paul Vandenbroucke
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