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.

Verslag algemene ledenvergadering 10 maart 2012
Lotenhulle
Aanwezig RvB: Freddy De Mol, Freddy Cooreman, Sierens Jackie, Etienne De Witte
Afwezig: Ivan Hoste (begrafenis) Chris Maerchalck (beroepsactiviteiten)
Aanwezig: werkende leden: 41
Volmachten
10

Verhouding: 51/76

2.

Verwelkoming:
Freddy De Mol begroet iedereen en opent de vergadering.

3.

Werkende leden:
Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot de werkende leden.

4.

Financieel:
Freddy Cooreman neemt het woord en legt zijn balans GEOZ werkjaar 2011
voor aan de werkende leden. Daaruit blijkt dat er een frisse wind waait in het GEOZ.
Freddy Cooreman vraagt ook om meer controle van de RvB met betrekking
tot de boekhouding. Zo kan er een meer open boekhouding bekomen worden.
Aan de hand van een grafiek toont hij de positieve groei van de financiën.
Er worden voorstellen uitgewerkt met de bedoeling de clubs te laten genieten
van deze positieve balans.
Enkele bemerkingen van de heer Van Waeyenberghe Eddy worden correct
beantwoord.
De begrotingsvisie van de heer Freddy Cooreman worden ook voorgelegd.
Enkele ideeën worden overwogen mbt de happening. Verder uit te werken
door de RvB GEOZ.
Er wordt gestemd voor de samenwerking met VSDC voor het volgende
boekjaar verder te zetten. Resultaat: voorstel wordt aangenomen.
Ten slotte wordt er gestemd met handopsteking voor het goedkeuren balans
boekjaar 2011. Resultaat: de eindbalans 2011 wordt goedgekeurd.
Freddy Cooreman bedankt alle clubs voor de tijdige betalingen, daardoor zijn
bijna alle clubs vrij van schulden aan het Geoz.

5.

New-Geoz:
De nieuwe site wordt door iedereen positief verwelkomd.
Een opmerking echter, de Vrolijke Tappers en Megagolf hebben nog geen
account aangemaakt.
Een voorstel tot het inbrengen van een puntensysteem per letterwaarde
( A 10p; B 7p; C 5p; D 3p; NA 3p) wordt aan de leden gevraagd daarover te
informeren binnen de clubs, en terug op de agenda te zetten de eerst volgende
algemene vergadering.

6.

Statuten:
Er zijn geen voorstellen tot wijzigen van de statuten ingebracht.

7.

Huishoudelijk reglement:
Terechte opmerking van de heer Van Waeyenberghe Eddy want op blz. 21 e
staat er “en indien de vervangende speler niet aanwezig geweest is” moet zijn “en
indien de te vervangen speler niet aanwezig geweest is”.
Met dank aan de heer Van Waeyenberghe.

8.

Ledenbeheer:
Enkele groene kaarten worden aangevraagd aan de heer Freddy De Mol,
waarop hij beloofd deze op te sturen.

9.

Reglementen:
Uitleg wordt gegeven van de heer Freddy De Mol mbt de nieuwe spelregels
aangenomen binnen de BGB.
De aangepaste spelregels zullen verschijnen in het nieuwe
reglementenboekje voor de competitie 2012-2013. Deze regels worden opgemaakt
tot het bekomen van een vlugger spel om zo de tijd in te korten.
Er wordt ook meer aandacht gevraagd op de 30sec regel.

10.

BGB Algemene vergadering:
De datums voor de Beker van België en de toekomst beker 2012-2013
worden vrij gegeven.
Opmerking van de heer Sierens Jackie waar hij beweert meerdere mails te
hebben verstuurd naar de BGB maar geen antwoord krijgt. Nochtans staat er in hun
verslag van de vergadering van 25 Febr. 2012 onder
12. Briefwisseling en mails
Uit.
Antwoord naar de heer Jackie Sierens.
Tot op heden heeft de heer Jackie Sierens niets ontvangen.

11.

Competitie 2012-2013:
Enkele voorstellen ter overweging.
Franky Debaene
Reservespelers laten op een reservelijst staan zodat ze in meerdere
afdelingen kunnen bijspringen.
Sierens Jackie
Spelers meer dan twee wedstrijden laten in een hogere afdeling
meespelen. Bijvoorbeeld 4 of zelfs 6 matchen laten meespelen.

12.

Beker:
Er zijn verschillende voorstellen binnengekomen en alles zal moeten verwerkt
worden binnen de RvB.
Waarschijnlijk zal er voor de komende bekercompetitie 2012-2013 geen
veranderingen zijn.

13.

Bijkomende punten:
Van Johan Beirnaert:
1. Twee weekends vrijhouden?
Antwoord: Hangt af van het aantal clubs die ingeschreven worden
voor de competitie 2012-2013.
2. Vijf in plaats van zes spelers?
Antwoord: Is niet toegestaan van de BGB

Van DFG Trans Zwalm:
Is het verplicht dat de overgangen gebeuren op twee bepaalde data?
Antwoord: Dit gaat uit van de BGB.
Van Christian Rousseaux:
1. Ere-afdeling steeds uit 16 ploegen?
Antwoord: Is niet haalbaar.
2. Nieuw systeem bekercompetitie?
Antwoord: Wordt met andere ideeën besproken binnen de
RvB.
14.

Overhandiging documenten:
Bladen voor de clubovereenkomsten evenals de affiche en
inschrijvingsdocumenten voor de BGB kampioenschappen worden overhandigd.

15.

Einde:
De vergadering wordt afgesloten 14h35

Verslag opgemaakt op aanvraag RvB:
Sierens Jackie ter vervanging van Hoste Ivan (afwezig)

Voorzitter : De Mol Freddy

Secretaris:

Hoste Ivan

