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Notulen mbt VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd. 02-03-2016 9u30 
 
 
Ref. SP/2016/03-1 
 
 

1. Aanwezigheden:  

 
 Voor bestuur aanwezig :  
- Jean-Paul Vandenbroucke (Voorzitter) 
- Peter Bradt (Ondervoorzitter) 
- Freddy Cooreman (Financieel Beheerder, Secretaris Ad-

Interim) 
- Steven Poelman (Lid RvB) 
- Ronny De Bruycker (Lid RvB) 
 
Afwezig :  
- Didier Callens (Lid RvB)  

 
2. Verslag vorige vergadering:  

 
 Verslag van vorige vergadering dd. 08/02/2016 was op moment van 
vegadering nog niet beschikbaar. Deze zal goedgekeurde worden tijdens de 
ek RvB. 
 
Verslag van de algemene vergadering dd. 28/02/2016 was op moment van 
vergadering nog niet klaar. Deze zal ook goedgekeurd worden tijdens de ek 
RvB 
 

3. Algemene vergadering 28/02/2016: 
 
Ronny merkt enkel zaken op over de algemene vergadering: 
- Opstelling tafel RvB ongunstig. Geen zicht op zaal, met rug naar de leden. 

Hier zal op gelet worden bij volgende edities. 
- Stemming over 6 of 5 spelers per ploeg is niet goed verlopen. Moet in de 

toekomst beter op toe gezien worden. 
- Ontslag van Freddy Cooreman (als lid RvB) niet geldig omdat hij zijn 

ontslag niet officieel heeft ingediend bij de RvB. (uitgebreide uitleg bij punt 
7) 

 
De algemene vergadering en de aangebrachte punten tijdens de rondvraag bij 
de werkende leden zullen uitvoerig besproken worden op de ek RvB. 
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4. Beslissing 6 naar 5 spelers per ploeg seizoen 16-17 
 
Door het enorm aantal reacties van de werkende leden en na stemming van 
de werkende leden werd beslist door de RvB om de beslissing mbt volgend 
seizoen met 5 man per ploeg te spelen te herzien. Seizoen 2016 – 2017 zal 
gespeeld worden met ploegen bestaande uit 6 spelers. 
 
De RvB is zich wel bewust dat er een groep leden is die voorstander zijn om 
naar 5 man te gaan met als hoofdrede het late uur. De RvB zal dan ook 
alternatieven bekijken om ook deze mensen niet in de kou te laten staan. Dit 
wordt opgenomen op de volgende RvB. 
 

5. Financieel 
 
Jean-Paul stelt zich de vraag over sommige onkosten die gemaakt worden 
onder de noemer bestuurswerking.  
Peter Bradt stelt voor om op de ek RvB duidelijke regels te stellen over wat 
onder de noemer onkosten valt. Zo worden onnodige discussies vermeden in 
de toekomst. 
 
Zoals voorgeschreven wordt de boekhouding elk jaar gecontrolleerd door, het 
ene jaar 2 leden van RvB, het andere door een externe partij. Dit jaar zal de 
boekhouding en alle facturen voorgelegd worden ter controle aan VSDC. 
Freddy Cooreman zal hier een afspraak voor maken. 
 
Jean-Paul vraagt de afschriften op van de bankrekening bij KBC. 
 

6. Ontslag Freddy Cooreman als Financieel Beheerder 
 
Freddy gaf bij de algemene vergadering zijn ontslag als Financieel Beheerder 
van vzw GEOZ.  
De RvB gaat akkoord met dit ontslag en vraagt Freddy om de lopende zaken 
nog af te werken alvorens zijn functie over te dragen.  
Peter Bradt zal informeren bij Gert Verdonck om externe op te nemen bij vzw 
GEOZ om de boekhouding te verzorgen. Indien akkoord zal Gert een 
uitnodiging ontvangen voor de ek RvB. 
 
Freddy vraagt ook nadat de functie is overgedragen een kwijting te ontvangen 
van zijn taken en verantwoordelijkheden mbt het financiele. 
 
De RvB zal deze kwijting voorzien nadat de boekhouding is gecontrolleerd 
door VSDC en de overdracht is uitgevoerd naar de opvolger. 
 

7. Goedkeuring ontslag Freddy Cooreman als lid RvB 
 
Op de algemene vergadering werd het ontslag van Freddy Cooreman als lid 
RvB onterecht uitgesproken en goedgekeurd. 
 
Freddy had zijn ontslag niet impliciet aangeboden aan de RvB. Hierdoor kan 
de RvB het ontslag niet goedkeuren. Volgens de statuten kan enkel de 
algemene vergadering een bestuurder ontslaan voor het einde van zijn/haar 
mandaat. 
 
Als gevolg hiervan blijft Freddy lid van RvB welliswaar met een andere functie 
die zal worden bepaald op de ek RvB. 



 

 

 
De RvB wenst zich ook te excuseren voor dit verkeerdelijk optreden tijdens de 
Algemene Vergadering. 
 
 

 
8. Website(s) 

 
Ronny stelt de vraag wie eigenaar is van de website geozbiljart.be (oude) en 
new-geozbiljart.be (nieuwe)? 
 
Freddy antwoordt dat de oude website eigendom is van hemzelf en dat er 
geen gelden van GEOZ zijn gebruikt voor deze website te ontwerpen of te 
hosten. 
 
De programmatie van de nieuwe website werd gedeeltelijk bekostigd door de 
GEOZ. De domeinnaam en hosting werden bekostigd door Freddy. 
 
Freddy benadrukt dat het nooit de bedoeling was, is en zal zijn om de website 
van GEOZ (of werking ervan) te boycotten. 
 

9. Werking/doelstelling bestuur 
 
De RvB benadrukt dat hun hoofddoelstelling op korte en lange termijn 
voornamelijk zal zijn om een samenhangend, sterk bestuur neer te zetten! Het 
verloop van de voorbije jaren van RvB leden wordt zwaar betreurd en men zal 
alles in het werk stellen om met dit bestuur lang verder te doen.  

 
10. Taakverdeling bestuur 

 
Door het niet aanwezig zijn van alle bestuursleden wordt de taakverdeling op 
de agenda geplaatst voor de ek RvB. 
Volgende leden dienen een functie toegewezen te worden: 
- Didier Callens 
- Freddy Cooreman 
- Ronny De Bruycker 
- Steven Poelman 
 
Tot de volgende RvB blijft Freddy Cooreman secretaris Ad-Interim. 
 

11. Officiële communicatie 
 
Er wordt opgeroepen in de RvB om geen externe communicatie te voeren 
over Facebook of andere sociale media. 
 

12. Voorstel communicatie naar werkende leden 
 
Steven stelt voor om een mail uit te sturen naar de werkende leden met de 
belangrijkste punten van deze “uitzonderlijke” RvB. 
 
Dit wordt aanvaard met de vraag eerst de mail te versturen naar de rest van 
de RvB ter goedkeuring. 
 

13. Volgende RvB 
 
Woensdag 9 maart 2016 om 19u30 

 
Getekend, 
 
Freddy Cooreman JP Vandenbroucke 



 

 

Secretaris ad interim RvB Geoz. Voorzitter RvB vzw GEOZ 
 


