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Verslag algemene ledenvergadering 01 maart 2014 
Lotenhulle 

 
 
Aanwezig RvB, Freddy Cooreman,  Etienne De Witte, Debaene Franky, Vandenbroucke 
Jean Paul,  Lefebure Erik 
 
Aanwezig werkende leden:  
 

Werkende leden: 45  
                        Volmachten        10                    

 Verhouding:  55/76 
3 clubs niet vertegenwoordigd 

 
2. Verwelkoming:   
        

Jean Paul Vandenbroucke (nieuwe voorzitter na het ontslag van JS) opent de 
vergadering en stelt de nieuwe werkende leden (2) voor die door de onderscheiden 
clubs voorgedragen werden. Hiertegen was geen bezwaar en zodoende kunnen ze 
de vergadering geldig bijwonen. 

 
Verder benadrukte hij het feit dat de goede werking van het bestuur niet in het 
gedrang zal komen door de onslagen van J. Sierens en C. Maerschalck.  

 
3.         Financieel overzicht. 
 

Er werd een uitgebreid overzicht gegeven over de boekhouding van 2013 en ook de 
begroting 2014 werd voorgesteld! (aan alle clubs werd een overzicht overhandigd). 
Door boekhouding 2013 werd door externe extantie nl. VSDC nagezien waarna de 
opmerkingen werd voorgelegd en besproken op de algemene vergadering. Deze 
aanbevelingen zullen zo goed mogelijk nagevolgd worden. 
Het financieel verslag 2013 en de begroting 2014 werden door de vergadering 
goedgekeurd.  

   
4. Ledenbeheer 
 

Het verbond telt momenteel 612 leden. Er wordt gespeeld met 65 ploegen verdeeld 
over 5 reeksen. 

 
5. Mandaat Freddy Cooreman 
 

Het mandaat van Freddy Cooreman als lid van RvB Geoz verloopt in maart 2014 en 
hij stelt zich kandidaat voor een verlenging hiervan. 
Er waren 59 stemgerechtigden (55 aanwezigen (volmachten inbegrepen) en 4 
bestuursleden (Freddy zelf is niet stemgerechtigd)) 
Na de geheime stemming werden de briefjes opgehaald en de telling gaf volgend 
resultaat: - 59 stemmen voor! Is goed verderzetting van het mandaat. 
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 Freddy bedankte de vergadering voor het vertrouwen. 
 
   
   --------------------------------------------------- 
 
 Pauze wordt ingelast met een drank aan alle aanwezige leden. 
 
   ----------------------------------------------------  
 
7. Toelichting “open wedstrijdblad” in Ere: 
 

FC geeft uitleg over de resultaten van de enquete over het “open wedstrijdblad” 
welke als proef gebruikt werd in Ere-afdeling.  Alle spelers uit Ere-afdeling werden 
aangeschreven en uit de 91 antwoorden die terugkwamen (op totaal van 118) is 
gebleken dat dit systeem niet weerhouden zal worden. Dit resultaat werd ook 
medegedeeld aan de BGB 

 
 
7. Verslag vergadering BGB: 
 

Op de algemene vergadering BGB werd Geoz vertegenwoordigd door Freddy 
Cooreman en Franky Debaene (in vervanging van J.Sierens) 
Een nieuwe formule voor de Beker van België werd voorgesteld. 
De Beker voor de Verbondskampioenen en de Beker voor Bekerwinnaars komt erbij 
en wordt verplicht. De rest van de Bekercompetities is niet verplicht en de ploegen 
(niet de verbonden ) zijn verantwoordelijk voor niet naleving van de overeenkomsten. 
Het BGB reglement blijft voor 3 jaar ongewijzigd. 

 
 

8. GEOZ en Oostvlaamse kampioenschappen: 
 

Zoals op de site reeds meegedeeld zullen deze kampioenschappen doorgaan in de 
Q-club in Zele van 11/04 tot 22/04 

 Alle informatie en de inschrijvingsformulieren zijn terug te vinden op onze websites. 
 
9. Happening 2014: 
 

Iedereen wordt hierbij nogmaals van harte uitgenodigd op onze happening die terug 
zal doorgaan in zaal ‘t Fiertelhof in Zulte.(affiches werden overgemaakt aan alle clubs 
De formule van vorig jaar (uitgebreid koud buffet) werd behouden en ook de prijs van 
10 € is onveranderd gebleven. We durven hopen op een talrijke opkomst. 
 
 

10. Bekerformule Geoz:  
 

Voor volgend seizoen zou dezelfde formule gebruikt worden. 
Bij navraag naar opmerkingen werd voorgesteld om een document op te maken 
waarop alles duidelijk uitgelegd wordt en dit aan de clubs te bezorgen voor de 
aanvang van de competitie. Tevens werd een vraag gesteld om de mogelijkheid te 
bekijken om eventueel de bekercompetitie te beginnen met de ploegen uit Ere-afd! 
De voorstellen zullen besproken worden op de RvB 
Suggesties zijn altijd welkom. 

 
11.     Overgangen . 
 
 De overgangen zullen gedaan worden in 
 Brasserie ’t Zwaantje, Heirweg  202 in Laarne en dit op 



  Donderdag 15/05/14  van 19 u 30 tot 22 u 30   en 
  Vrijdag 30/05/14         van 19 u 30 tot 22 u 30 
 

Een voorstel om eventueel een bijkomende dag te voorzien tijdens de 
kampioenschappen zal besproken worden. 
Het systeem van vorige jaren blijft behouden . Persoonlijk aanwezig zijn met 
voorzitter en/of secretaris + tekenen overgangsformulier en groene kaart. 

 
 
13   Clubovereenkomsten: 
 
 Worden overhandigd op het einde van de vergadering. 

 
Moeten ten laatste op 07/04/2014 bij Freddy Cooreman binnen zijn. 
Ook de spelerskaarten van spelers die niet tekenen moeten terugkomen 

 
Niet tijdig binnen = club in ontbinding 

 
14   Punten aangeven door de clubs 
  

Een voorstel van BV Sportwereld over het toekennen van een Fairplay beker voor 
iedere reeks werd positief onthaald en zal verder uitgewerkt worden op RvB om vanb 
toepassing te zijn vanaf volgend seizoen 

 
Na rondvraag werden geen verdere punten voorgesteld en werden aan alle clubs  de 
nodige dokumenten overhandigd. 

 
Hierna werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid van werd de vergadering 
gesloten om  15u30. 

 
 
 
 Vandenbroucke Jean Paul    Lefebure Erik 
  Voorzitter     Secretaris 
 
   
 
   


