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dd 08/01/2019     Te Lotenhulle ( Christiane & Dirk )               Ref. DC2019-01vzwGEOZ 

Verslag VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ 
                 
                    
 Aanwezigen : 

Jean Paul Van Den Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Xavier Barbier , Ronny De 
Bruycker en Didier Callens 

 
 Financieel beheer :  

Overzicht 2018 – gans kalenderjaar ( grafiek ? ) 
Steven geeft een overzicht van het werkingsjaar 2018 , de grafiek wordt opgemaakt tegen 
volgende Algemene Vergadering. 
 
Begroting 2019 
De begroting voor 2019 wordt besproken en goedgekeurd. 
 
Vergoeding RvB . 
De vergoeding van de bestuursleden wordt aangepast a rato van de intensiteit van de 
opdracht , dit wordt unaniem goedgekeurd. Het totaalbedrag blijft evenwel gelijk aan de 
kosten van vorig jaar. 
 
Zoals gemeld aan de AV zal de boekhouding nagezien worden door 2 werkende leden samen 
met iemand van de RvB. 2 personen zullen willekeurig gekozen worden en gevraagd worden 
voor de AV de boekhouding te controleren. 
Steven neemt ook contact op met een boekhouder om de boekhouding na te zien en te 
adviseren waar nodig. Verder zal er ook geïnformeerd worden of er delen van de boekhouding 
geoutsourcet kunnen worden . 
 

 Receptie en overlegmoment BGB ( 12-01-2019 )  
Aanwezig voor GEOZ :  

JP , Steven en Xavier. 
 

Punten GEOZ : 
 . Verbod op het dubbelspelen op dezelfde avond . 
 . Onduidelijkheid bij bepaalde reglementen. 
 . Digitalisering ledenbeheer naar volgend seizoen toe ! 

 
 New- geoz.be 

Admin. Pagina : 
 *Steven ( webmaster ) geeft uitleg bij de admin/leden pagina op de website. 
 *Ook de leden krijgen toegang , naar een persoonlijke pagina. 

*Verslagen ( van AV en RvB ) worden hier geplaatst ( Didier ) ter goedkeuring van de 
    leden van de RvB  . Na goedkeuring van een meerderheid worden ze automatisch 
    geafficheerd op de site . 
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 Intern huishoudelijk reglement 
Aangepast ? 

Webmaster geeft aan dat de versie op de site werd aangepast , de geel gearceerde 
delen zijn de laatste wijzigingen . 

Statuten ; Aangepast ?  
  Ook deze zijn nu geüpdatet. 
 

 Volgend seizoen  
eID ? Overgangen ?  Nieuwe leden ? 
Er wordt nog gewacht op de info van de BGB om vanaf volgend seizoen alles via eID te laten 
gebeuren. 
Lege Groene kaarten zouden terugbetaald worden door BGB. 
Nieuwe leden zullen dus door de clubs ( ploegen ) kunnen ingeschreven worden via de site ! 

 
 Privacy verklaring . 

Wat gebeurt er met leden die niet in orde zijn ?  
Dit zal , volgend seizoen , opgevangen worden door de digitalisering . ( bij ingeven van de info 
is men automatisch akkoord met de privacy verklaring )  

 
 Officiële en Nationale wedstrijdleiders ; 

OW's hebben geen functie meer. Federale kampioenschappen is er geen verplichting meer 
voor OW's. Enkel op PK en BK zijn er verplicht NW's nodig. Mss is het opportuun om dit 
eens voor te stellen bij BGB => enkel nog NW's en verplicht elk jaar cursus volgen. Niet 
volgen of gebuisd => geen NW meer.  
Dit zal voorgelegd worden op het overlegmoment met BGB en de verbonden .  
Ofwel ( en ook ) op de vergadering van de Nationele Wedstrijdleiders op 13 – 03  a.s. . 

 
 Happening 2019.  

 
 Contract is getekend  
 Borg en huur betaald  
 Optreden : Er wordt , editie 2019 , geen optreden voorzien. 
 De traiteur biedt het volgende menu aan : Beenham / frietjes/groeten .  

Vegetarisch alternatief : vis !        Verdere info volgt later. 
 Agendapunt van de AV / Organiseren door andere club .  

Er werd een voorontwerp klaargemaakt welke op de volgende RvB officieel zal 
gemaakt worden . 
De eindbeslissing blijft bij de RvB gebaseerd op de criteria waaraan de organisator 
moet voldoen 

 
 GEOZ kampioenschappen 2019: 

Inschrijvingen : 
 Deze komen vlot binnen via onze site : new-geoz.be 
Allerlei : 
 Ronny neemt , eerstdaags , contact op met de zaal i.v.m. drank , tafels en stoelen e.d. 

Er zal een Colruytkaart en Makrokaart aangevraagd worden ( Steven ) . 
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 Belangrijke data 2019 
 

Algemene vergadering 16 februari 2019 14 uur ? Christiane & Dirk. 
Laatste match/ weekend kompetitie 29/30 en 31 maart 2019   
Verbondskampioenschappen GEOZ 04 t.e.m. 14 april 2019   
Herinschrijvingen clubs ( 2019-2020 ) 1 mei 2019  Bij Steven 
Inschrijven NIEUWE clubs 31 mei 2019  Secretariaat . 
Overgangsdagen :    

   
   

Happening 2019 zaterdag 1 juni 18 uur  Brielpoort Deinze 
Bekendmaking kalender 01 juli 2019    
Ploegindeling woensdag 31 juli   bij Steven – ledenbeheer 
Kalendervergadering Zaterdag    XX augustus 14 uur Tonneke  
Algemene vergadering Zaterdag XX  augustus 2019  ? 14 uur  Christiane & Dirk 
Start kompetitie 2019 -2020    

 
 Postvak IN :  

 Valentin Noten ; Verleggen wedstrijd : Patrijzen A   
 Uitnodiging BGB : Receptie en overlegmoment 2019 . 
 2 spelers ( GEOZ ) vragen schrapping van de bondslijsten. 

Postvak UIT :  
 Match Beker van België ?  

Hier is nog geen consensus bereikt , daar de bezoekers 4 voorstellen afgewimpeld hebben . 
Valentin Noten is verwittigd . 

 Uitnodiging en deelnemers en agenda doorgestuurd . 
 2 spelers hun vraag ingewilligd . 

 
 Varia : 

 Mail van Luc Dejaegere 
Voorzitter JP ontving een mail van Luc i.v.m. de verbondskampioenschappen , Steven 
stuurt antwoord. 
 

 Letterwaarden ; aanpassen van NA dit gebeurt onmiddellijk  nadat met aan 10 matchen 
komt . 
Wat met spelers die (nog ) niet genoeg matchen hebben ( vb vierde = minder matchen ) 
 

 AV ; afwezigen boete ( vorige vergadering  ). Zal volgend seizoen 50 € bedragen . 
  
 AV : Peter stelt zich opnieuw kandidaat voor de RvB (einde mandaat februari) 

 
 Ploegen van VIERDE informeren i.v.m. play-off en (¼ en ½ finale) beker . 

Xavier stuurt info naar alle ploegen van vierde ! 
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 Budget: Er wordt een laptop aangeschaft voor Peter ter voorbereiding van de 

kampioenschappen en voor het gebruik tijdens het kampioenschap (in het kader van 
digitalisering kampioenschappen) 
 

 Budget Er wordt een projector aangeschaft om te gebruiken tijdens de kampioenschappen 
(projecteren opkomende wedstrijden, uitslagen,…) 

 
 
Volgende vergadering : Maandag 04/02/2019 
 
 

Didier Callens                                                           Jean Paul Vandenbroucke 

                                                     
 
Didier Callens 
secretaris GEOZ. 
Tuinwijk 12 
9870 Zulte Machelen  
0479 53 53 72 

 
  


