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VERSLAG VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 04/09/2017

Ref. DC2017-09vzwGEOZ
* Aanwezigen :
Jean Paul VanDen Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Ronny De
Bruycker , Xavier Barbier en Didier Callens
* Verwelkoming van 2 (her) verkozen bestuursleden Geoz ;
•
•
•

De RvB GEOZ wenst de nieuwe (her) verkozen leden proficiat!
Jean Paul wordt opnieuw benoemd als voorzitter .
Xavier zal verder competitie en bekerverantwoordelijke zijn , wat hij reeds
voordien uitoefende als toegevoegde commissaris .

•

Xavier zal als werkend lid van BC Floorever vervangen worden door de heer Hugal
Eric.

* Goedkeuring verslag augustus;
•

Het verslag werd reeds goedgekeurd door alle RvB leden .

* Evaluatie kalendervergadering;
•
•
•
•

Kalendervergadering is perfect verlopen . ook een “moeilijk” geval werd opgelost .
Wel voor zorgen dat volgend jaar nog beter de communicatie verzorgd wordt .
De organisatie met “s morgens ontbijtvergadering en in de namiddag
kalendervergadering was zeker positief .
Ieder jaar een andere regio aan bod laten komen !

* Evaluatie Algemene Vergadering;
•
•
•

Er waren 22 nieuwe werkende leden en IEDERE CLUB was vertegenwoordigd .
Ook de vergadering is op een serene en goede manier verlopen.
Volgende vergadering ( februari 2018 ) proberen om een andere opstelling te
maken , omdat het “achteraan” moeilijk volgen is !

•

Een hart onder de riem voor het bestuur is ook dat de leden van GEOZ vzw zich
lovend uitspreken over de werking van het bestuur .
De nieuwe manier van besturen werkt !

•
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* Financieel beheer ;
•
•

Het financieel plaatje werd besproken. Alle boetes zijn ingelost. Er is van 1 lid nog
een openstaande schuld
Er zal op de vergadering van oktober een kwartaaloverzicht gepresenteerd
worden .

* Officiele wedstrijdleider ;
•
•
•

Er zal opnieuw een opfrissing van de reglementen gebeuren in seizoen 2017-2018
Xavier neemt contact op met 3 lokalen ( Kastelein , Paradijs en ’t Lammeken ).
De opfrissing zal gebeuren in oktober- november .
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk clubs hierop vertegenwoordigd zijn . Er zal
ook de kans gegeven worden om op de verbondskampioenschappen 2018 een
examen af te leggen als Officieel Wedstrijdleider .

* GEOZ verbondskampioenschappen 2018 ;
•

•
•
•

Er wordt , definitief , gekozen voor de gemeenschapszaal in Sint Maria Aalter.
Deze zaal is zéér polyvalent en er kunnen 8 biljarts staan . Ook voor de catering is
dit de beste optie .
De kampioenschappen gaan door van vrijdag 16 maart t/m 25 maart .
Hierdoor zullen de 2 weekends verplaatst worden naar begin april.
Voor de “Best of 16” wordt er nog een oplossing uitgewerkt .

* Postvak in/out :
Voorstel nieuw lokaal 2018 .
Arena Pool & Snooker Gent zou interesse hebben om volgend seizoen aan
te treden in de Geoz competitie . Xavier gaat langs gaan om eens te
bekijken .
Daniel De Boever.
Daniel heeft een medisch attest binnegebracht , met de vraag om een
hulpstuk te mogen gebruiken bij het biljarten . De RvB heeft hierin
toegestemd en het attest wordt opgemaakt door Steven .
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BC Morgenzonneke.
De club laat weten dat ze al hun thuismatchen gaan spelen in een nieuw
lokaal , nl. ; Café Maritime , Markt 22 , Zelzate .
Mail BGB .
De BGB heet GEOZ uitgenodigd tot de vergadering van 16 sept. 2017 .
m.b.t. de opschoring van een GEOZ schorsing. Na beraadslaging heeft de
RvB beslist om een tegenvoorstel te formuleren. Dit werd unaniem
goedgekeurd en zal aan de betrokkenen meegedeeld worden .

* Varia
Volgend jaar viert GEOZ zijn 35 jarig bestaan onder BGB en wordt er nu al
uitgekeken om op de Happening 2018 ( 9 juni ) voor het nodige entertainment te
zorgen .

* Volgende Vergadering :
Maandag 2 oktober om 19 uur bij Christiane en Dirk , Lotenhulle .

Voor de RvB GEOZ ;
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