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VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ d.d 31-10/2016

Ref. DC2016-11/vzw GEOZ

Aanwezig ;
Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Ronny De Bruycker ,
Freddy Cooreman , en Didier Callens .
Zaak Harmonie Fina C – Tap team B ;
Op uitnodiging van de RvB was Peter Wollaaert ( kapitein Harmonie Fina C ) en Roland Van
HauwermeIren ( kapitein van Tap Team B ) aanwezig.
Beide ploegkapiteins gaven hun versie van de feiten en waren voor 95% gelijklopend .
De RvB vzw GEOZ kwam , na beraadslaging , tot volgende vonnis :
De effectieve schorsing van acht ( 8 ) speeldagen ( competitie ) voor de heer Neirynck Giovanni
blijft behouden.
De heer Verlee Eddy krijgt een strenge waarschuwing voor het verbaal uitdagen van
bovenvermelde speler.
Op de terugmatch ( Tap Team B – Harmonie Fina C ) zal er een lid van RvB GEOZ , als toezichter ,
aanwezig zijn .
Goedkeuring verslag RvB van september 2017 ;
Het verslag is goedgekeurd door 5/6 bestuursleden .
Postvak in / out ;
• Freddy Cooreman stuurt een mail naar de clubs met de , volgens hem , onjuiste items op de
verslagen RvB .
De RvB vzw GEOZ vindt dit niet kunnen en distantieerde zich dan ook van deze mail .
Deze is ten persoonlijke titel van de heer Cooreman en NIET van de RvB vzw GEOZ.
•

Jackie Sierens :
Vraag 1 : Wat met punten voor spelers bij forfaitwinst ?
Antwoord : ALLE spelers krijgen 3 winstpunten.
Vraag(melding) 2 : betreft het aanspreken van de verzekering GEOZ i.v.m. het ongeval van de
heer De Paepe Mario.
Antwoord : De verzekering van vzw GEOZ is een burgerlijke aansprakelijkheid voor
Derden ( helpers) , en verzekerd dus geen ongevallen op de weg !

Financieel beheer ;
Steven geeft duiding , het financieel beheer wordt besproken en goedgekeurd .
Wel zijn er nog steeds clubs die NIET in orde zijn met hun betalingen , er wordt nog een laatste
aanmaning verstuurd ( Steven ) en daarna komen er sancties !!!
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Vergadering speelreglementen ;
Mag als een succes benoemd worden .
Tonneke : 14 aanwezigen , clubs : Paradijs , Patrijzen , Leiedonck , Sportwereld , Leiezonen
Tonne en Tonnevrienden .
Zwaantje : 16 aanwezigen : clubs : Sniper , Zwaantje , Tap Team , The Bridge , Den Tell ,
Parking , … Ook vertegenwoordiging van BGB ( Geert Librecht )
Ook dank aan Xavier Barbier , Jean Paul en moderator Steven .
De RvB GEOZ denkt er ook aan een cursus officieel wedstrijdleider te organiseren (verplichten ??? )
( naar volgend seizoen toe ) om zodoende bij iedere club iemand te hebben die de speelregels kent .
Want dit is ook uit deze opfrissing gekomen ; in diverse lokalen worden hun eigen regels gemaakt !!!
Daarom : een gouden raad ; bij twijfel , neem je groene boekje bij de hand !!!
Bekerwedstrijden GEOZ :
De RvB betreurt dat de raad van bestuur niks afwist van de plaats/ dag/ uur van de bekertrekking.
Reglementencommissie BGB :
Voorzitter Jean Paul brengt verslag uit van de vergadering.
Verschillende nieuweheden staan op het programma , maar moeten eerst goedgekeurd worden door de
algemene vergadering BGB .
De reglementencommissie sprak zijch ook lovend uit i.v.m. het initiatief van GEOZ om een opfrissing
te organiseren van de speelreglementen.
Toestel om ballen te plaatsen : Is een uitstekend hulpmiddel ; de ballen liggen ALTIJD juist en zo
worden onnodige discussies vermeden !
De RvB bekijkt hoe men voor volgend seizoen dit bij alle clubs kan introduceren .
Cursus officieel wedstrijdleider ; Wordt bekeken om volgend seizoen ( in aanloop van … ) dit te
organiseren !
Steven Poelman wordt voorgesteld als lid van de reglementencommissie i.p.v. Francky Debaene .
Verbondskampioenschappen 2017 :
Verantwoordelijke Peter stelt het programma voor , dit wordt goedgekeurd.
Eten tijdens kampioenschappen : Ronny zorgt voor prijsofferte.
Dranken tijdens kampioenschappen : Ronny vraag prijs bij 3-tal drankenhandelaars .
Best of 16 :
Freddy heeft een paar lokalen aangeschreven met de voorwaarden en 4 werden weerhouden ,
Tijdens de vergadering zijn er dan nog eens 2 bijgekomen .
Welke reeks waar speelt zal later bepaalt worden ( lottrekking ).
Er wordt ook aan de BGB gevraagd om tijdens de BNV kampioenschappen te kunnen spelen .
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Varia :
 Nieuwjaarsgeschenk : Wordt verder bekeken , tegen volgende RvB moet er wel een concreet
voorstel zijn.
 Aanwezigheid werkende leden op de algemene vergadering: Op de volgende algemene
vergadering zal voorgesteld worden om per club 3 werkende leden in te schrijven , er mogen dan
maximaal 2 en minimaal 1 aanwezig zijn op de algemene vergadering .
Nogmaals , die geen werkend lid is , komt er niet in !
 Innerlijk huishoudelijk reglement :Dit moet dringend bijgewerkt worden .Didier en Steven zullen
dit bijwerken .
 Dagelijks bestuur GEOZ : Dit bestaat momenteel ( Jean Paul , Freddy en Francky Debaene ) .
Moet aangepast worden aan het huidige bestuur of bekijken of dit verplicht en zonodig
afschaffen , daar iedereen via mailverkeer vlot bereikbaar is om vlugge beslissingen te nemen .
 Statuten ; Moeten dringend aangepast worden aan de bestuurssamenstelling .
Bijkomende punten :
Ronny :
Klachten bekertrekking : Eerder behandeld.
In 1ste B staat Primus A nog steeds op de tabellen : Volgens Freddy geen probleem.
Bij forfait , punten ? Eerder behandeld ( iedere speler krijgt zijn punten )
Dubbele boetes , forfait : Wordt bekeken door Steven.
Planning verbondskampioenschappen : Eerder behandeld .
Freddy :
Alternatief voor het blijven met 6 spelen ( late einde v/d match ) ; Wedstrijden kunnen steeds
vervroegd begonnen worden , enkel in onderling overleg en met akkoord van beide ploegen .
Opstellen niet speelgerechtigde speler : De RvB oordeelt dat alles reglementair verlopen is .
Wedstrijdbladen en uitslagen :
 80% van de ploegen zijn niet in orde met het doorsturen van de wedstrijdbladen ( competitie )
en 67% bij de bekerwedstrijden.
 Ook het melden van de uitslagen ( SMS - Mail ) wordt niet ( of onvoldoende ) opgevolgd .
 NA DE WEDSTRIJD MOET DE UITSLAG GEMELD WORDEN EN DE
WEDSTRIJDBLADEN OPGESTUURD NAAR DE COMPETIETIEVERANTWOORDELIJK
FREDDY COOREMAN !!! ( Secretaris stuurt mail naar de clubs )
Volgende vergadering RvB :
12 december 2016 om 18u30 bij Christiane & Dirk te Lotenhulle.
De secretaris:
De voorzitter :
Didier Callens
Jean Paul Vandenbroucke
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