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Aanwezigheden:
Voor bestuur aanwezig :
- Jean-Paul Vandenbroucke (Voorzitter, reglementen, lokalen)
- Peter Bradt (Ondervoorzitter)
- Freddy Cooreman (Verantwoordelijke competitie, kaarthouder)
- Steven Poelman (Secretaris)
- Ronny De Bruycker (Centraal contactpersoon, ombudsman)
- Didier Callens (Voorzitter kachtencommissie)
Op uitnodiging:
- Gert Verdonck
1. Goedkeuring verslag RvB 02/03/2016:
Het verslag werd goedgekeurd zonder opmerkingen
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 27/02/2016:
Het verslag werd goedgekeurd na enkele aanpassingen in de tekst.
3. Taakverdeling nieuwe leden
Na unaniem akkoord van de RvB werden volgende posten verdeeld
-

Voorzitter: Jean-Paul Vandenbroucke
Ondervoorzitter: Peter Bradt
Secretaris: Steven Poelman
Financieel Beheerder: Gert Verdonck
Voorzitter klachtencommissie: Didier Callens
Reglementen: Jean-Paul Van Den Broucke
Kalender competie en beker, reeksen: Freddy Cooreman
Kaarhouder, Ledenbestand, ranking: Freddy Cooreman
Public Relations: Peter Bradt
Verantwoordelijke lokalen: Jean-Paul Vandenbroucke
Webmaster: Freddy Cooreman
Kampioenschappen: Peter Bradt

-

Sponsoring: Peter Bradt
Verantwoordelijke materiaal: Jean-Paul Vandenbroucke
Afgevaardigden bij BGB: Jean-Paul Vandenbroucke, Freddy Cooreman
Centraal contactpersoon, ombudsman: Ronny De Bruycker

Ronny De Bruycker wordt de centrale contactpersoon voor GEOZ. Hij zal alle
binnenkomende mails verdelen naar de juiste personen. Vragen,
opmerkingen,suggesties,enz worden vanaf heden naar Ronny gestuurd. Dit
muv de punten in het reglement of statuten waarin communicatie verplicht is
naar een bepaald persoon van de RvB
4. Bespreking Algemene Vergadering
De algemene vergadering werd reeds beknopt besproken op de vorige RvB.
De leden van de RvB hadden geen verdere opmerkingen over de algemene
vergadering.
5. Aangebrachte punten werkende leden
Punten halveren in best of 16:
Na stemming door de RvB werd unaniem beslist om niet in te gaan op dit
voorstel. Als motivatie wordt aangehaald dat de speler die een volledig
seizoen 1ste staat nog meer benadeeld wordt in deze situatie. Een
dagprestatie kan nooit meer impact hebben dan een seizoensprestatie.
Ranking en best of 16 scheiden:
De RvB zal dit verder onderzoeken en zich informeren onder de leden (Ronny
De Bruycker). Dit punt zal later terugkomen op de agenda van de RvB
Bekercompetitie per reeks:
Ronny heeft een voorstel uitgewerkt om een bekercompetitie per reeks op te
starten.
Het voorstel werd uitgewerkt zodat de volledige bekercompetitie wordt
afgewerkt na de gewone competitie. Een bijkomend voorstel was om enkel
spelers toe te laten tot de bekercompetitie die minimum 5 wedstrijden
gespeeld hebben in de gewone competitie.
De RvB zal het voorstel analyseren en op een later datum hierop terugkomen
ter goedkeuring. Hierna zal het voorstel voorgelegd worden aan de algemene
vergadering.
Chronologische competitie:
De RvB stemt hierover negatief. De reden hiervoor is dat men anders met
verschillende competitie dagen zit over de reeksen. Het oude systeem blijft
behouden.

6. Klachtencommissie
Didier Callens werd verkozen als voorzitter van de klachtencommissie. Didier
zal, bij het binnenkomen van een ontvankelijke klacht, een commissie
samenstellen bestaande uit een secretaris gekozen uit een van de werkende
leden en minstens 3 leden gekozen uit de leden van GEOZ. Deze leden
mogen geen belangenvermenging hebben met de aanklager en de
beklaagde.
7. Kampioenschappen GEOZ
De prijsverdeling werd voorgesteld door Peter Bradt. Na enkele opmerkingen
door de RvB werd de verdeling goedgekeurd.
De planning werd opgemaakt door Peter Bradt voor de helpers van het
kampioenschap. Steven Poelman wenst zich te verontschuldigen daar hij niet
aanwezig kan zijn op de kampioenschappen wegens een medische ingreep.
Steven merkte op dat op de nieuwe affiche van de GEOZ kamioenschappen
de laatste dag voor in te schrijven niet staat vermeld. De inschrijvingen
moeten ten laatste binnen zijn op 10 april
8. Onkostennota’s
In het kader om een betere structuur te creeren binnen de RvB heeft Peter
een voorstel uitgewerkt voor de onkosten.
-

Alle onkostennota’s worden voorgelegd op de RvB ter goedkeuring en
worden daarna doorgestuurd naar de financieel beheerder
Dranken tijdens RvB en Algemene vergaderingen zijn onkosten
Er wordt een onkostenvergoeding voorzien voor telefonie
USB sticks worden voorzien indien nodig
Er wordt een kleine vergoeding voorzien voor de helpers van de
kampioenschappen

De RvB gaat akkoord met het voorstel
9. Financieel beheerder
Gert Verdonck werd op vraag van de RvB uitgenodigd om de taak als
financieel beheerder op zich te nemen. Gert antwoordde positief op de vraag.
Doch kan Gert niet aanwezig zijn op elke RvB vergadering en dit kan in strijd
zijn met de statuten.
Hiervoor heeft Freddy Cooreman een vraag gericht aan VSDC of het mogelijk
is binnen een VZW om een externe (buiten de RvB) financieel beheerde aan
te stellen. VSDC heeft op moment van schrijven nog geen antwoord gegeven.
Indien het antwoord negatief is zal Gert voorgesteld worden als kandidaat
RvB op de volgende algemene vergadering.
Gert zal een afspraak maken met Freddy en Ronny om samen de
boekhouding te overlopen waarna Gert met onmiddelijke ingang zijn taak als
financieel beheerder start.
Freddy wenst onmiddellijk zijn taak als financieel beheerder te stoppen omdat
er betalingen zijn uitgevoerd zonder zijn weet. De RvB gaat hiermee akkoord
nadat de overdracht is voltooid en de controle van VSDC is uitgevoerd.

10. Financiele planning
Zoals besproken op de algemene vergadering is de kastoestand in dalende
lijn. Dit in lijn met het vooropgesteld doel. Nu is het de taak van de RvB om
deze trend gelijdelijk aan om te buigen naar een break-even.
Dit zal in de komende jaren het hoofdoel zijn van de financieel beheerder.
11. Happening
Alle voorbereidingen voor de happening liggen op schema. Dit jaar staat er
geen limiet op het aantal inschrijvingen. De RvB hoopt dan ook op een record
aantal inschrijvingen.
12. Inventarislijst GEOZ middelen
Er werd een inventarislijst opgemaakt van alle middelen die GEOZ ter beschikking
heeft. Deze lijst is ter beschikking bij de RvB
13. Varia
Er werden nieuwe overschrijvingsformulieren opgestuurd vanuit BGB ter
vervanging van de foute formulieren die werden meegeleverd met de
inschrijvingspapieren van de Belgische kampioenschappen.
De RvB betreurd het feit dat BGB de verbonden laat opdraaien voor een fout
die gemaakt is door de BGB.
Steven Poelman zal het nieuwe overschrijvingsformulier inscannen en
doorsturen naar de werkende leden. De nieuwe formulieren zullen ook ter
beschikking zijn op de GEOZ kampioenschappen.
Er zullen ook overgangen kunnen getekend worden op de GEOZ
kampioenschappen. Dit zal enkel kunnen op afspraak met Freddy
Cooreman.
Het onderwerp dubbelspelen binnen BGB zal op de volgende RvB behandeld
worden.
14. Einde vergadering
De vergadering werd afgesloten om 23u10
15. Volgende RvB
De volgende RvB zal doorgaan op maandag 11 april om 19u30
Getekend,
Steven Poelman
Secretaris.RvB GEOZ

JP Vandenbroucke
Voorzitter RvB vzw GEOZ

