
 

Verslag vergadering raad van bestuur vzw  GEOZ  7/6/10 

Ref. IH/2010/06 

De vergadering van de raad van bestuur ging door te Oostwinkel in het lokaal De Kastelein. 

Aanwezig RvB: De Mol Freddy - Cooreman Freddy – Hoste Ivan 

Afwezig:  Cours Didier (Belet ) 

1. Vorig Verslag: 

Het verslag van de vorige vergadering RvB vzw GEOZ dd.29/03/2010 werd goedgekeurd. 

2. Evaluatie kampioenschappen in Lotenhulle: 

Er moeten nog bepaalde betalingen binnen komen(FC maakt dit in orde). 

De brouwer moet nog betaald worden. 

Met vergelijk van inkomsten en uitgaven is de balans positief, juiste bedrag zal op de 

komende algemene vergadering bekent zijn. 

3. Reeks indeling: 

Mits een paar verschuivingen en beslissingen is de reeks indeling compleet en FC zal deze zo 

vlug mogelijk op de Side zetten . 

4. Kalender 2010 / 2011: 

FC zal deze in de loop van de week klaar hebben(start competitie weekend 20-08-10 voor ere 

en 1
ste

 andere op weekend 27-08-10) en dan zo vlug mogelijk aan de clubs bezorgen , de 

meeste per e-mail. 

5. Beker: 

Zelfde formule ook met een reeks bij daar ere en 1
ste

 niet mag meedoen aan de toekomst 

beker. 

6. Evaluatie happening: 

Deze was positief qua traiteur (volgend jaar terug dezelfde ligt reeds vast). 

Aanwezig heden qua ploegen ok enkel jammer voor Excellentie met enkel Callewaert Ch.    

En voor de primus met niemand aanwezig word de rekening van de beker hun aangerekend. 

Zaal en inrichting waren terug in orde en ligt ook terug vast dit op 28/05/2011 schrijf dit 

alvast in jullie agenda. 

7. Vraag van Wgf: 

Vraag van Librecht Geert was om in de toekomst een super reeks te maken met de eerste 4 

ploegen uit ere van Wgf , Geoz en Aalst dit zal ter info zijn op de algemene vergadering. 

8.  Financieel: 



Op de rekening staat nu ongeveer 5.000€ . 

9. Fusies-splitsing:stand van zaken: 

Ok voor alle ploegen  

10. Vastleggen data vzw Geoz: 

Vergadering RvB : deze zal plaatsvinden in Julie juiste datum word nog medegedeeld door HI 

Algemene vergadering: Zal gevraagd worden aan Harmonie door HI (ondertussen reeds 

contact gehad met Patrick maar zaal is niet beschikbaar). 

Zal nu contact opnemen met lokaal christiane&dirk. 

Helaas ook niet beschikbaar. 

Volgend lokaal Tonneke :Ok deze is vrij en meteen vastgelegd voor de algemene vergadering 

van 13/08/2010 

Kalendervergadering:  Deze zal plaatsvinden in Zeveren lokaal Sportwereld op Zaterdag 

07/08/2010 : om 13u30 4
de

 B   

                               14u15 4
de

 A 

    15u00 3
de

  

    15u45 Bekertrekking 

    16u15 2
de

  

    17u00 1
ste

  

11. Statuten wijziging : 

FDM zal deze zo vlug mogelijk behandelen. 

12. Varia: 

…….. 

 

 

Einde vergadering: 11u30. 

Volgende vergadering :jullie  

 

Secretaris       De Voorzitter 

Hoste Ivan       De Mol Freddy 

 

 


