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Verslag RvB 04/02/2020
Ref. SP/2020/AV/ Feb
Aanwezig:
- Peter Bradt
- Xavier Barbier
- Steven Poelman
1. Ontslagname Didier Callens
Didier heeft schriftelijk bevestigd dat hij zijn ontslag geeft als bestuurder van vzw GEOZ wegens
persoonlijke redenen.
Als gevolg aanvaard het bestuur zijn ontslag en bedankt hem voor de jaren lange inzet.
De nodige acties worden genomen om volmachten op te heffen, materialen terug te vragen,
verrekening forfaitaire onkosten, enz….
Tot wanneer een gepaste vervanger gevonden is, zal Steven Poelman het secretariaat overnemen
en zal Xavier het voorzitterschap van de klachtencommissie overnemen.
2. Bemiddelingspoging BC Tonnevrienden – Tonnevrienden M
Er werd een bemiddelingspoging opgestart tussen Tonnevrienden en Tonnevrienden M in het
bijzijn van Steven en Xavier met als doel een oplossing te bekomen voor het afsplitsen van
Tonnevrienden M.
Een verslag van de bemiddeling wordt onderaan dit verslag gehangen.
De bemiddelingspoging had een positief resultaat.
3. Algemene vergadering 22/02/2020 – definitieve agenda .
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ontvangst leden, aanwezigheden , stembriefjes
nieuwe werkende leden
Welkomstwoord (Jean‐Paul)
Goedkeuring ontslag Didier Callens
Stemming hernieuwen mandaat Steven Poelman en Ronny De Bruycker
Financieel: goedkeuring jaarrekening 2019, goedkeuring begroting 2020 (Steven)
Resultaat stemming mandaten
Innerlijk reglement : (Xavier)
o Aanpassing reserve speler
o Stemming door vergadering : volgend seizoen nog éénmaal depanneren in hogere
ploeg.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Verslag Overlegmoment met de verbonden Xavier
Verslag van BGB – Verslag van Xavier
Algemene vergadering BGB (Jean‐Paul en Xavier)
Happening (Peter)
Kampioenschappen (Peter)
Reglementen aanpassingen (Xavier)
o Meten met laser en blokje
Clubovereenkomsten
Vragenronde

4. Varia
‐

Waarom de verbondskampioen niet rechtstreeks geplaatst is het jaar daarop ( Tap Team )
In het kader van het dubbelspelen en het minimum aantal wedstrijden om deel te nemen
aan de kampioenschappen, werd er beslist door het bestuur dat er geen rechtstreeks
plaatsing is voor eender welke reeks.

‐

Wedstrijden verlaten: max 2weken .
De kalenderverantwoordelijke merkt op dat er steeds meer problemen zijn om een datum
te vinden voor uitgestelde of verplaatste wedstrijden. Om iets meer bewegingsruimte te
creëren, werd er beslist om wedstrijden ook te verlaten met max 2 weken. Deze regel
mag echter niet toegepast worden op de 3 laatste wedstrijden om vervalsing van de
competitie tegen te gaan.

Voor de Rvb vzw GEOZ
Steven Poelman
Secretaris ad interim vzw GEOZ
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Verslag bemiddeling Tonnevrienden – Tonnevrienden M (01/02/2020)
Aanwezigheden:
Voor tonnevrienden:
‐ Didier Callens (secretaris BC Tonnevrienden)
‐ Patrice Christis (bestuurslid BC Tonnevrienden)
‐ Veerle Verleyen (Uitbater Tonneke)
‐ Davy Dobbelaere (speler Tonnevrienden M)
‐ Jean‐Paul Vandenbroucke (speler Tonnevrienden M)
‐ Steven Poelman (bestuurslid GEOZ)
‐ Xavier Barbier (bestuurslid GEOZ)
Onderwerp: Bemiddeling door GEOZ inzake afsplitsing Tonnevrienden M – BC Tonnevrienden
Het bestuur van GEOZ heeft op eigen initiatief een bemiddelingspoging opgestart om een
oplossing naar voor te brengen in samenspraak met alle partijen.
De problematiek draait om een aangevraagde splitsing van Tonnevrienden M die werd
geweigerd door het bestuur en uitbater ven Tonnevrienden – Tonneke. Het reglement stelt
duidelijk dat er geen splitsing kan plaatsvinden zonder unaniem akkoord van alle partijen.
Voor het starten van de debatten werden enkele duidelijk afspraken gemaakt om het gesprek
op een normale en serene manier te kunnen voeren. Alle partijen zijn akkoord met de gemaakte
afspraken.
Steven en Xavier verwelkomen en bedanken alle partijen om tijd vrij te maken om te zoeken
naar een oplossing.
De problematiek wordt kort geschetst en er wordt gezocht naar een mogelijk oplossing.
Op een voorstel om af te splitsen zonder lokaalsverandering wordt negatief geantwoord door
Tonnevrienden M.
Na wat heen en weer gepraat wordt er een voorstel tot afkoopsom geopperd. Als het ware
koopt Tonnevrienden M zich vrij door een bepaald bedrag te betalen aan Tonnevrienden.
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Beide partijen zijn te vinden voor het voorstel en zijn bereid hier een akkoord over te sluiten
indien het bedrag zich binnen het redelijke bevindt.
De vergadering wordt afgesloten met de afspraak dat het bestuur van Tonnevrienden ASAP
samenzit om het bedrag te bepalen. Het bedrag zal gemeld worden aan Steven en Xavier die op
hun beurt het gesprek aangaan met Tonnevrienden M.
Dinsdag 04/02
Een eerste voorstel tot afkoopsom wordt voorgelegd door Tonnevrienden.
Tonnevrienden M vindt dit bedrag ongegrond en buiten proportie.
Er wordt een tegenvoorstel gedaan door Tonnevrienden M.
Na enkele uren onderhandeling wordt een akkoord bereikt tussen alle partijen adhv een
afkoopsom.
De som zal gestort worden naar Steven die als tussenpersoon zal fungeren. Eenmaal het bedrag
betaald is zal Tonnevrienden de splitsing aftekenen.
Op het moment van schrijven werd het bedrag volledig betaald en is de splitsing definitief.
Tonnevrienden M speelt vanaf heden in hun nieuw lokaal “den afzakker”.
Het bestuur van GEOZ bedankt alle partijen en wenst dit hoofdstuk af te sluiten.

Steven Poelman
Bestuurslid GEOZ

Xavier Barbier
Bestuurslid GEOZ
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