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VERSLAG   VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ d.d. 4/02/2019  Ref. DC2019-02vzwGEOZ       
 

 Aanwezigen : 
Van Den Broucke Jean Paul ; Bradt Peter ; Poelman Steven ; Barbier Xavier ; De Bruycker Ronny ;  
Callens Didier. 

 
 Trekking beker GEOZ :  

Deze trekking gebeurt vlm om te bepalen wie thuisploeg ( en bezoeker ) is tijdens de finale !  
Ere :   Den Tell A – Patrijzen A 
Eerste :  De Fonteyn – Memories  
Tweede :  Bijlken B – winnaar Bijlken A/Parking. 
Derde :   Den Tell D – Kastelein F 
Vierde : Hier zijn de kwalificatiewedstrijden nog aan de gang , bekerverantwoordelijke 

Xavier heeft een mail gestuurd naar de betrokken ploegen met uitleg over het 
vervolg van de matchen. 

 
 Goedkeuring verslag vorige vergadering :   

Is intern goedgekeurd op site new-geoz  
De webmaster zal zorgen dat er kan gezien worden “wie” er het verslag heeft goedgekeurd. 
 

 Voorbereiden Algemene Vergadering:  16 feb. 2019 om 14 uur bij Christiane & Dirk . 
 

 Aantekenen aanwezigheden :  
Didier (ontvangst) Jean Paul & Ronny ( naam en handtekening) 

    De aanwezigen ontvangen stembriefje en aangepaste agenda. 
 

 ( her) Verkiezing Peter Bradt als lid van de RvB  ( einde mandaat ) 
Didier geeft stembriefjes mee bij binnenkomen ( aanwezigen en volmachten ). 
Na stemming worden deze opgehaald door Ronny en samen met 2 werkende leden 
de stemmen geteld. 

 
 Welkomswoord voorzitter Jean Paul 

 
 Financieel : Financieel verslag – Begroting 2019.  

Steven geeft duiding over het financieel verslag t.o.v. de vergadering. 
Kontrole zal gebeuren door 2 leden van GEOZ vzw. 
GEOZ zal externe boekhouder aanstellen .     

 Verslag Overlegmoment met de verbonden  
Xavier brengt verslag uit van het overlegmoment met de verbonden ( BGB ) 
 

 Reglementen ; wijzigingen  Xavier 
 

 Afwerking seizoen in Vierde klasse ; Beker   -  Play offs Xavier 
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 Electronisch ingeven van :  
Steven legt uit wat er nu , en volgend  seizoen , kan/mag ingegeven worden via de 
site : new-geoz.be 

 Verbondskampioenschappen  Peter 
Inschrijven via de site  en tot ten laatste zondag 31 maart 2019. 
( openbare ) Trekking : maandag 1 april om 19uur . bij Christiane & Dirk. 
Spelers die een bekerfinale spelen mogen NIET schiften dezelfde avond . 

 Happening 2019 ;  Didier   
Organiseren door andere club ! : Clubs die interesse hebben om de GEOZ 
Happening in 2020 te organiseren moeten een aanvraag indienen ( secretariaat ) 
voor 1 mei 2019 . En tegen ten laatste 31 mei een bevestiging van de zaal 
voorleggen ! De RvB zal dan beslissen wie er kan organiseren . 
Er zal enkel aankondiging zijn via de site , waar men ook moet inschrijven. 

 Belangrijke data 2019 ; Didier 
*Laatste match/ weekend kompetitie ; 29/30 en 31 maart 2019. 
*Verbondskampioenschappen GEOZ :  van 4 tot en met 14 april 
*(Her) inschrijvingen clubs ( 2019-2020 ) : 1 /05/2019  bij Steven 
*Inschrijven NIEUWE clubs : 31/05/2019  secretariaat 
*Overgangsdag (en ):  één dag : 18 mei , van 15 u. tot  19 u .  

In lokaal ; De Statie , Sint Denijs. 
*Happening 2019 : 1 /06/2019    18 uur Brielpoort Deinze 
*Bekendmaking kalender 01 juli 2019 
*Ploegindeling : woensdag 31/07/2019      bij Steven 
*Kalendervergadering : zaterdag 10/08/2019  14u. Tonneke 
*Algemene vergadering : zaterdag 17/08/2019     14u. Christiane & Dirk 
*Start comp. en beker : 23/24 aug 2019 met een voorronde beker. 

 Varia : Dider 
Bijkomend agendapunt van Davy Dobbelaere ( Memories ) ; Verlaten van tekenen 
op de clubovereenkomst. ( spelers voelen zich nu gedwongen om te tekenen )  
 
Wat gebeurt er met ploegen die MOETEN stijgen als A ploeg ( of hogere ploeg ) 
stopt. En die het niet zien zitten om ( bv. ) in Ere te gaan spelen ! 
De RvB opteert hier om ploegen die méér dan 1 reeks ( zouden moeten ) stijgen te 
ontzien . 

 
 Postvak IN / OUT: 

Verslag RvB van de BGB. 
Verslag overlegmoment met de verbonden BGB. 
Klacht tegen N. De Grootte ( Wilms Steve ) aan alle werkende leden BGB en alle 

 verbondsbesturen onder BGB . 
 Varia : 

 Selectie ( GEOZ ) voor interland 
Geoz was aangeduid voor volgende categorien ; B spelers – Dames en 
Jeugd/beloften . 
Wij selecteerden : B ; Frederic De Blieck , Dames : Linda Van Hee , Bij de jeugd/ 
beloften was er niemand bereid de verplaatsing ( Genk ) te doen ! 
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 BGB reglement op onze site. 
Onze webmaster doet het nodige om het spelreglement op de Geoz site te zetten. 
( staat nu op de BGB site en sommigen vinden dat daar niet ) 

 
 Inlichtingsformulier 2019-2020 :  

Verantwoordelijk aanduiden voor de kalenders. 
Dit zal geintegreerd worden op de Geoz site. 
 

 Bijlken B ; volgend seizoen ?  
Doordat Sinaai buiten de verbondsgrenzen van Geoz ligt moet Bijlken B de 
toestemming vragen aan KBWW om in lokaal De Climax te blijven spelen .  
( GEOZ en BGB zijn akkoord , maar KBWW moet OOK akkoord zijn , anders moet er 
ander lokaal gevonden worden ! ) 
Zowiezo moet Bijlken B een andere clubnaam aannemen ! 

 
 Clubovereenkomsten  

Van zodra deze in ons bezit zijn , worden ze verdeeld onder de clubs. 
 

 Vooruitzichten volgend seizoen ?  
De RvB GEOZ vraagt aan die clubs die , naar volgend seizoen toe , wensen te 
stoppen  - fusioneren – ploeg bij/min -  …. Dit zo vlug mogelijk te laten weten aan 
de competitieverantwoordelijk ( Xavier Barbier ) zodat we er al kunnen op inspelen 
i.v.m. de reeksen. 

 Voorbereiden GEOZ Verbondskampioenschappen  
Ronny neemt kontakt op wanneer de sleutel beschikbaar is ( plaatsen biljarts ). 
Er worden 40 tafels en 160 stoelen gehuurd. 
Steven kijkt voor geluidsinstallatie. 
100 koffietassenen onderborden ; kopen – Xavier. 
Perculators ; Didier vragen Tonneke.  Oke ! 

 Keuken ; artiestenruimte. 
Prijslijst wordt opgemaakt. 
Drankkaarten à 10€. 
Croque’s in Macro , al de rest in Colruyt ( goedkoper ) 
Ronny zorgt voor bestelling drank en eten !!! 
De taakverdeling wordt vastgelegd ! 

 
Volgende vergadering :     4 maart  2019     om 19 uur.    
Callens Didier    .             Secretaris GEOZ vzw 

 


