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VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ d.d 03-10/2016

Ref. DC2016-10/vzw GEOZ

Aanwezig ;
Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , , Freddy Cooreman , en Didier Callens .
Afwezig verontschuldigd : Steven Poelman , ziekenhuis met zoontje.
Ronny De Bruycker , boogschieting.
Goedkeuring verslag RvB van september 2017 ;
Steven stuurde correctie van financieel beheer.
Freddy was niet akkoord met omschrijving van punt : Betaling Oud Gemeentehuis.
Hij stelt ook dat de “borgen nieuwe clubs” afgehandeld is zoals het hoort.
(E- Team heeft nu als nieuwe club zijn borg betaald!)
Freddy wil ook dat de verbeterde versies ( van verslagen ) doorgestuurd worden naar de clubs.
Freddy : Niet op verslag vermeld : niet-aangesloten speler van BC Den Toren
Secretaris was ( toen ) NIET op de hoogte dat bewuste speler nog niet aangesloten was , daarom
niet op de agenda. Op het einde van de vergadering is het wel ter sprake gekomen , maar dan
waren er al 3 bestuursleden weg.
Nogmaals ; Didier stuurt eerst verslag naar de bestuursleden en als er goedkeuring komt ( of geen
reactie ) eind van de week naar de clubs.
Beker van Belgie :
Het bestuur werd aangesproken om tussen te komen in de onkosten.
De RvB vzw GEOZ stelt dat de ploegen die GEOZ vertegenwoordigen (Jeugd – Oude Glorien –
Veteranen ) een onkostennota mogen vragen in het lokaal en dit doorsturen naar Steven Poelman.
Deze zal dit terugbetalen ( met een maximum van 50 € ).
Financieel beheer ;
Werd niet behandeld door afwezigheid financieel verantwoordelijke.
Harmonie Fina C – Tap team B .
Bij fysiek geweld ( ook tussenkomst politie ) geldt het BGB reglement .
De RvB heeft dan ook deze strafmaat aangehouden en wordt speler Neirynck Giovanni geschorst voor
acht ( 8 ) effectieve speeldagen , te beginnen vanaf volgend weekend ( week 5 ) en een geldboete van
125 € . De speler is pas terug speelgerechtigd na het betalen van de boete en na 8 speeldagen.
Volgende vergadering zal er een afvaardiging van beide ploegen uitgenodigd worden om de juiste
toedracht te weten ! Let wel ; fysiek geweld is niet toelaatbaar en wordt onmiddellijk bestraft.
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BC Den Toren ;
Opstellen van speler De Vuyst Patrick – niet aangesloten.
De RvB begrijpt dat er een misverstand aan de orde was , doch BC Den Toren gaat wel in de fout ,
want een speler waarvan het lidmaatschap niet betaald is kan niet spelen .
Daarom wordt de uitslag van Tonnevrienden A – Den Toren 6-0 en Den Toren – Willem Tell 0-6 en ook
een boete van 100 € .
De gespeelde wedstrijden blijven behouden voor het individuele klassement.
Ondertussen is de kaart bij de kaarthouder en 8 dagen na betaling(lidgeld) is de speler speelgerechtigd.
Dus ook in week 5 zal de speler niet kunnen aantreden.
Bij verdere gevallen i.v.m. spelers , wedstrijden is het competitieverantwoordelijke die contact moet opnemen.
Vergadering speelreglementen ;
Steven en Jean Paul doen de organisatie .
Peter vraagt ook Gerd Verdonck ( reglementencommissie BGB )
Bestuur RvB heeft geen mail ( uitnodiging ) ontvangen.
Postvak IN/OUT ;
OUT :
IN :

Nick De Grootte ( BGB ) aanpassen bestuur en commissies.
BC Morgenzonneke : rubbers nok.
Nick De Grootte ; wijziging zal doorgestuurd worden naar Verbeirens Marnix .
Willem Tell : niet aangesloten speler Den Toren.
BC Morgenzonneke : rubbers nu oke.

Varia :
Wanneer er een mail verstuurd wordt naar clubs / leden ( als dit GEOZ aanbelangd ) moeten de
andere bestuurslui in CC gezet worden.
Happening 2017 : Contract met “ De Zwaluw “ is getekend ;
Deejee is Geert De Cock.
BNV kampioenschap ging door op 27 met 2017 , ( op onze happening ) ;
Dit zal verplaatst worden .
Ter vervanging van Francky Debaene zal Steven Poelman voorgesteld worden voor de
reglementencommissie BGB.
04/10-2016
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Verbondskampioenschappen : Peter vraagt Freddy om programmavoorstel.
Trekking op 25/02/2017 , na de algemene vergadering.
BC Molenhof ; er is een melding gekomen dat de verlichting daar te wensen overlaat .
Jean Paul ( lokaalverantwoordelijke ) gaat controleren.
Nieuwjaarsgeschenk : De bestuursleden formuleren verschillende voorstellen.
Freddy gaat het verder bekijken.

Volgende vergadering RvB :

De secretaris:
Didier Callens

31 oktober 2016 om 19u30 bij Christiane & Dirk te Lotenhulle.

De voorzitter :
Jean Paul Vandenbroucke
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