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Verslag :VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 08/02/2017
Ref. DC2017-02vzwGEOZ
Aanwezig ;
Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Freddy Cooreman , Ronny De Bruycker , Didier Callens.
Verslag vorige RvB ; Januari 2017
Is goedgekeurd door leden RvB ( 5/6 )
Op vraag van de secretaris waarom Freddy , als enige , geen goedkeuring geeft voor de verslagen ( vanaf maart
2016 ) Stelt hij dat er toch geen rekening wordt gehouden met zijn opmerkingen.
Op vraag van de secretaris waarom er sedert maart 2016 geen publicatie meer is van verslagen RvB en AV op de
site van GEOZ antwoord Freddy dat dit niet meer nodig is aangezien de secretaris deze doorstuurt naar de
clubs.
Steven haalt aan dat ook andere leden hierdoor geen toegang meer hebben tot de verslagen.
Financieel :
Nazicht Ronny. De bemerkingen van Ronny worden besproken.
Jaarverslag en begroting door RvB worden goedgekeurd en zullen voorgelegd worden op de
AV.
Het jaarverslag en begroting zal per mail worden doorgestuurd naar de werkende leden
zodat zij gegrond hun goedkeuring kunnen geven.
Dubbelspelen ( 2016-17)
In vorige vergaderingen RvB werd beslist dat GEOZ , als onderdeel van de BGB , zich neerlegt bij de beslissing
van de statutaire vergadering van de BGB . ( ook al hadden we het liever anders gezien )
Niettegenstaande de RvB in een vorige vergadering gesteld heeft dat er geen mails naar de clubs mogen gestuurd
worden zonder medeweten van de RvB heeft Freddy toch een mail gestuurd naar de voorzitters en lokaaluitbaters
van GEOZ.
Hij beweerde wel dit in persoonlijke naam gedaan te hebben , maar tekent wel als GEOZ bestuurslid.
De RvB vzw GEOZ distancieert zich dan ook van deze mail en vraagt opnieuw om geen mails extern meer te
sturen zonder akkoord van de RvB.
Postvak in /out :
BC Floorever:
Nieuw werkend Lid en Secretaris en Corespondent :
Barbier Xavier
barbier.xavier@hotmail.com
GSM :0475/89.48.26
BC Primus : spelen met 2 ploegen in 4de ( volgend seizoen )
Freddy gaat afspreken met Dirk Mertens om alles te overlopen.
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Kenneth Willems : Overname Primus B door Zwaantje.
Op deze vraag wordt door Freddy geantwoord: Primus B kan afsplitsen dit seizoen en na het einde van de
competitie fusioneren met Zwaantje.
Bc Den Tell : Op de vraag van de uitbaatster van BC Den Tell wordt postitief geantwoord( JP)
BC Biscaya : veranderen lokaal .
Lokaal
Café De Weegbrug
Bij Nancy en Steven
Heufkensstraat 146
9630 Sint-Denijs-Boekel
tel 0476 20 94 25

Correspondent ;
Danny Botte
Provinciebaan 68
9890 Dikkelvenne
0496/26 61 97
dannybotte@gmail.com

BC Les Deux Clefs ; Nieuwe adresgegevens zijn genoteerd .
Spelers die 10 wedstrijden gepeeld hebben krijgen automatisch aanpassing van letterwaarde
Tap team- Harmonie Fina C .
Steven was op deze wedstrijd aanwezig als vertegenwoordiger van GEOZ en benadrukt de sportieve houding van
beide ploegen .
De betrokken spelers hebben zich uitmuntend gedragen en is een voorbeeld hoe het op elke wedstrijd hoort te
zijn. Steven bedankt beide ploegen voor hun voorbeeld gedrag!
Reglementencommissie :
Jean Paul brengt verslag uit van de vergadering reglementencommissie BGB . Dit komt ook
op de Algemene vergadering aan bod.
Nieuwjaarsreceptie BGB .
Ook hier brengt Jean Paul verslag van uit.
Happening 2017:
De happening gaat door op 27 mei 2017 in de Brielpoort Deinze . Alles is in orde .
Organisatie blijft dezelfde
Varia :
Provinciaal kampioenschap Oost Vl. 2018 ;
hierover wordt beslist op de vergadering BGB van maart 2017 . Momenteel 2 aanvragen ; verbond Aalst en BC
Fosques .
Komt ook op de agenda van de AV.
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Algemene vergadering :
Opstellen agenda voor 25/02
De agenda wordt opgemaakt in de vergadering en asap doorgestuurd door de secretaris.
Verbondskampioenschappen 2017
Praktische regelingen worden gemaakt door verantwoordelijke Peter .
Ronny zorgt voor de catering
MOMENTEEL NOG NIET ZOVEEL INSCHRIJVINGEN !!!
Lottrekking op maandag 27 feb.2017 19 uur te Lotenhulle , Lodorp 103 .
Volgende vergadering RvB : 27 feb. 2017 om 19 uur.

Einde vergadering : 23u15.
De secretaris:
Didier Callens
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De voorzitter :
Jean Paul Vandenbroucke

