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VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 13/11/2017
Ref. DC2017-11vzwGEOZ
 Aanwezigen :
Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , Xavier Barbier , Ronny De Bruycker en Ddier
Callens
Afwezig :
Steven Poelman ( verontschuldigd - van wacht )
 Goedkeuring verslag oktober :
Het verslag van de RvB werd goedgekeurd .
 Financieel verslag :
Door de afwezigheid van de financieel verantwoordelijke wordt het financieel verslag
verschoven naar volgende maand.
 Competitie / beker :
Verschuiven 3 laatste matchen ,
Vele ploegen zijn nog niet in orde met hun nieuwe datums ! Er is wel nog tijd tot eind van
de maand .
Volgende ronde beker ,
De volgende ronde ( ½ finale , uitgez. 5de ) staat op de site .
BC Morgenzonneke :
Match 5 naar en tegen Kastelein ( van 13/10 naar 08/12 )
Match 7 thuis tegen Excellentie C ( van 27/10 naar 27/01 )
In principe mag er enkel vervroegd worden ( zie innerlijk reglement GEOZ ) Doch de RvB is
van mening dat het hier een geval van heirkracht is daar BC Morgenzonnenke pas tijdens
het seizoen moest veranderen van lokaal en daar moest rekening houden met de
bestaande agenda .
Forfait Patrijzen B ,
De reglementen zullen toegepast worden ( forfait = 50€ boete )
Telaat ingeven van uitslagen ,
Vanaf nu wordt iedere ploeg waarvan de uitslag niet ingegeven is op zondagavond om 24
uur , beboet met 10€ .
 Evaluatie reglementenopfrissing :
In lokaal van BC De Kastelein en BC Paradijs waren er telkens méér dan 20 aanwezigen ,
welke unaniem verklaarden dat de reglementenopfissing zeker voor herhaling vatbaar is !
Door de afwezigheid van Steven is er geen verslag van lokaal Lammeken .
Op de verbondskampioenschappen zal er een examen officieel wedstrijdleider
aangeboden worden ( wordt uitgewerkt door JP en Xavier )
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 Poll / enquette op Facebook :
Een lovenswaardig initiatief van onze webmaster . Spijtig genoeg is er maar een kleine
10% van de leden die ( tot nu toe ) de poll ingevuld heeft !
Te weinig om reprensatief te zijn voor het ganse GEOZ ( maar kan ook verandering
inkomen als er deelnemers bijkomen )
Maar de leden die wel ingevuld hebben zijn dan diegene welke begaan zijn met de
vereninging en hun keuze’s kunnen meegenomen worden naar een volgende RvB .
 Verslag vergadering RvB van BGB.
 Bij de berekening van de letterwaarde zal men in de toekomst 2 opeenvolgende
seizoenen moeten zakken alvorens men een lagere letterwaarde bekomt.


Nieuwe privacywet. Vanaf 25 mei 2018 gaat er een nieuwe privacywet in voege.
We zullen de nodige wijzigingen in ons reglement doorvoeren om aan de nieuwe
wetgeving te voldoen. Vanaf de volgende uitgave zullen de adressen van de
bestuursleden niet meer gepubliceerd worden in de reglementenbundel.



Samenwerking met de verbonden. De BGB wenst de verbonden meer te
betrekken bij zijn werking en zal daartoe 3 overlegmomenten per jaar beleggen.
Een 1e vergadering in de loop van de maand januari tgv de nieuwjaarsreceptie en
een 2e in de loop van de maand augustus tgv het verdelen van de bescheiden.
Een derde, informeel, overlegmoment zal er zijn tijdens de happening dat in de
toekomst telkens de laatste zaterdag van juni zal doorgaan. Het is de bedoeling
dat de verbonden over de items welke tijdens die vergaderingen besproken
worden, zullen kunnen stemmen. De rvb zal vooraf bepalen welke stemmingen
adviserend dan wel beslissend zijn. Tevens wordt van de verbonden verwacht dat
ze tijdens die vergaderingen problemen en moeilijkheden aankaarten en
suggesties voorleggen aan de rvb. Er worden tot maximum 3 bestuursleden per
verbond toegelaten, welke niet de werkende leden hoeven te zijn. De
reglementscommissie wordt vervangen door die algemene vergaderingen.

 Verbondskampioenschappen 2018
 Clubhemd is toegelaten in de BEKER finale’s ( maar dan allemaal of geen
één ) . Individuele finale’s is het nog steeds BGB kledij !
 Verantwoordelijke van de kampioenschappen heeft zijn programma klaar
, een voorontwerp van de affiche wordt opgemaakt door de secretaris en
doorgestuurd naar de leden RvB .
 Tot onze spijt moeten we vaststellen dat er geen ( of bijna geen ) respons
is van de lokalen voor sponsering tijdens de GEOZ kampioenschappen !
 De prijzen voor de catering worden nog besproken , er zal wel ook
spaghetti bolognaise aangeboden worden i.p.v. ballekes in tomatesaus.
Ronny is klaar met zijn bezetting ( er is steeds een persoon voor opname
in de zaal )
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 Happening 2018
Viering 35 jaar GEOZ . Feestverantwoordelijke Peter is rond met het feestprogramma .
De BBQ wordt aangeboden aan 15 € .
Ieder lid zal een gratis aperitief en een gratis consumptie aangeboden worden !
 Postvak in/out :
 IN :
Aanvraag hulpstuk Luc De Maarschalk ; Wordt door de RvB toegestaan , verantw.
Ledenbeheer zal een attest opsturen !
Mail BGB --- Tap team ( naam )
Tijdens de BvB heeft BC Tap Team een verkeerde ploegnaam gebruikt
( BC The Q-Zele ) .
Aanvraag officieel wedstrijdleider ; Fonteyne Patrick
Xavier heeft dit al doorgesprokenen Patrick zal uitgenodigd worden op de GEOZ
verbandskampioenschappen.


OUT :
Mail naar BGB : BC Tapteam is onder deze naam ingeschreven van BvB . ( The QZele verwijst naar hun lokaal , maar is GEEN club binnen GEOZ )

 Varia :


Vraag naar hoger prijzengeld op de kampioenschappen .
De GEOZ kampioenschappen zijn gratis en ook de insteek is gratis , wat niet van
andere verbonden kan gezegd worden !
De RvB is van mening dat het prijzengeld hoog genoeg is ( 4/5 van Belgisch
kampioenschap )

Volgende vergadering : 11 december 2017
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