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                                     Dinsdag 03 september ’13 
 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 02/09/13 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Sierens Jackie, 
Maerschalck Chris, Jean-Paul Van den Broucke,  Lefebure Erik. 
                          
 
Voor de vergadering werd de trekking gedaan van de 2e bekerronde. Dit is uitzonderlijk niet 
openbaar gedaan daar de vergadering doorging ten huize van Jean-Paul Van den Broucke. 
Indien er voor volgende rondes “beste winnaars” moeten gekozen worden zullen volgende 
criteria in acht genomen worden: uitslag – aantal manches – reeksniveau. Dit zal trouwens 
ook door Freddy op de website geplaatst worden. 

 
 
1. Verslag vorige vergadering. 

- Geen opmerkingen. 
- Freddy vraagt de aanbrenger van de agendapunten op de agenda te 

vermelden en de definitieve verslagen digitaal te ondertekenen. Erik zal 
hiermee rekening houden. 

 
 
2. Bevoegdheden binnen de RvB. 

De bevoegdheden binnen de RvB blijven behouden. Chris stelt voor om 
eventuele twijfels onmiddellijk te bespreken in de RvB. Freddy geeft te kennen 
zijn mandaat toch te willen hernieuwen wat positief onthaald wordt. 

  
3. Evaluatie Algemene Vergadering. 

- Een Algemene Vergadering moet informatief blijven en er mag niet te lang 
uitgeweid worden over één onderwerp ( de voorzitter kan hier 
tussenkomen). 

- Positief was dat de nodige dokumenten voor het seizoen konden 
overhandigd worden. 

3. Wedstrijd Primus – Christiane & Dirk 
 
 Gezien het verloop van de wedstrijd van vorig seizoen tussen beide ploegen 
werd door Chr.&D de vraag gesteld aan Freddy over de mogelijkheid tot aanvraag 
van een officiële wedstrijdleider.  Freddy heeft hierover de reglementering 
overgemaakt . Erik zal naar Chr. & D. een schrijven sturen met de te volgen 
procedure. 
 
5 Ingave wedstrijdbladen. 

Het principe van vorig jaar blijft behouden. 
Goed ingevuld: + 2,5 € 
Slecht of niet:    - 5 € 
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             6. Beker van Belgiê  voor Verbondsploegen: 
 
Deelnemende ploegen: 
- jeugd: 3 ploegen waarvan 1 GEOZ 
- Veteranen: 3 ploegen waarvan 1 GEOZ 
- Oude Gloriën: 7 ploegen waarvan 2 GEOZ 
De vergoeding van 50 € per ploeg per wedstrijd blijft behouden. 
 

7. Geoz kampioenschappen 2014 
8.  

Jackie zal samen met Freddy het programma uitwerken. (liefst tegen de 
volgende vergadering) 
Taakverdeling en eventuele vergoedingen kunnen later besproken worden. 
Chris en Freddy zullen uitkijken voor de aankoop van vlaggen. 
 

9. Evaluatie initiatie reglementen: 
Er waren 24 deelnemers die 11 clubs vertegenwoordigden. De initiatie heeft 
ongeveer 2,5 uur geduurd en er werd uitgebreid over de reglementen 
gesproken(zeer positief onthaald door de deelnemers) 
Discussiepunt blijkt nog steeds het meten met kaliber en Jackie heeft hieromtrent 
een schrijven gestuurd naar BGB om duidelijkheid te krijgen hieromtrent. (nog 
geen antwoord ontvangen) 
Zo’n initiatie kan later nog herhaald worden. 
Chris zal de onderzoeken of de aanschaf van een laser opportuun is om te 
gebruiken op de kampioenschappen. 

 
10. Allerlei: 
 

- De aangepaste statuten werden ondertekend en kunnen voorgelegd worden. 
- Open wedstrijdblad: er werd nog geen melding gemaakt van enig probleem en 
het systeem kan later geëvalueerd worden. 
 

  
 

Einde vergadering: 22u30   -   Volgende vergadering: 07/10/2013 om 19u30  
   
Secr - Lefebure Erik     Voorz - Sierens Jackie

                                       


