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Dinsdag 09 juli ’13
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 08/07/13
Aanwezig:

Cooreman Freddy, Sierens Jackie, Maerschalck Chris,
Debaene Franky, De Witte Etienne Lefebure Erik.

1. Verslag vorige vergadering.
-

-

-

Scheidsrechtersinitiatie: kan niet doorgaan in Ivoren Bal. Zal verder
gevolgd worden
Happening 2013: verlopen volgens voorziene budgettering. Het ganse
gebeuren was zeer succesvol en kan volgens dezelfde formule verder
gezet worden. De datum voor volgend jaar kan evenwel nog niet
vastgelegd worden wegens de verkiezingen.
De statuten zullen half augustus doorgestuurd worden voor publicatie in
het Staatsblad.
Openstaande boete Leiezonen A: van de 9 aangeschreven spelers
hebben er ondertussen 7 hun rekening vereffend. Voor de 2 overige
(Verschore en Delchambre) werd de BGB op de hoogte gesteld die de
zaak verder zal opvolgen (geen kaart bij niet betaling)
Verder geen opmerkingen.

2. Geoz kampioenschappen 2014.
De zaal in Lotenhulle is niet meer beschikbaar zodat er moet uitgekeken
worden naar een nieuwe lokatie. Jackie zal dit doen in Maria-Aalter en Franky in
Knesselare.
3. Kalendervergadering van 27/07/13
Erik zorgt voor de uitnodiging en Etienne zal de bekertrekking organiseren.
4. Algemene vergadering van 16/08/2013.
Erik verstuurt de uitnodigingen.
De agendapunten werden opgesteld.
5 Kandidatuur JP Van den Broucke voor de RvB.
Geen bezwaar tegen de kandidatuurstelling. Die moet wel ter stemming
voorgelegd worden op de komende Algemene Vergadering.
JP zal uitgenodigd worden om, ter kennismaking, de volgende RvB bij te
wonen (Erik)

6. Allerlei.
-

.

Erik neemt kontakt met Danny De Lange (BGB) in verband met i.v.m. de
aangepaste reglementen. 1 groot exemplaar per club + ieder bestuurslid
en 120 kleine exemplaren. Ook navraag doen voor de kaarten met de
nieuwe letterwaarden opdat ze tijdig zouden kunnen overgemaakt worden
aan de clubs.
Etienne verzorgt verder de PR bij overlijdens.

Einde vergadering: 21 u - Volgende vergadering: 29/07/2013 om 19u30
Secr - Lefebure Erik

Voorz - Sierens Jackie

