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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE vzw GEOZ 14-08-09.
Ref. FC/2009/aug/algverg
Deze algemene vergadering van de vzw GEOZ ging door op vrijdag 14 augustus
in de feestzaal van ‘Het Duivenlokaal’ (lokaal BC Christiane & Dirk) te Aalter – Lotenhulle.
De vergadering startte om 20h00.

1. Aanwezigheden:
Aanwezig voor RvB:

Freddy De Mol – Freddy Cooreman

Verontschuldigd voor RvB:

Linda De Bruycker (ziek) – Delange Dany (werk) –
Didier Cours

Aanwezig als kandidaat lid RvB vzw GEOZ:

Ivan Hoste

Aanwezig als werkend lid:
Pennewaert Eddy (‘tSuc6) – Coen Tony en Van Huffel Carlos (Christiane &
Dirk) –Van Houtte André (Leiezonen) – Jacobs André en Van Hille Julien
(Notelaar-Classics) – De Paepe Mario en Van de Velde Danny
(Vaartvrienden) – Van Moerkerke Lauretta (Steenen Tafel) – De Witte Joan
en Van Rijckeghem Geert (Leiedonck) – Van den Broucke Jean Paul (Les
Deux Clefs) - Van den Bossche Roger en De Boose Rudy (Molenhof) –
Onbekent Daniel en Martens Richard (Sportief Eeklo) – Meuris Leo en
Meulenijzer Werner (Primus) – Colpaert Christian (Real Tonne) – Hutse
Marc en Vorstermans Willy (De Patrijzen) – Recollecte Patrick
(Sportvrienden) – Heyerick Paul en Van Laecke Koen (Sportwereld) – Hugal
Eric (Groene Laken) – Lefebure Erik en De Witte Etienne (Morgenzonneke)
– Nobels Luc (Parkske) – Poelman Wesley (Zwaantje) – De Craene
Hoornaert Ronny (Plancheetje) – Peeters Jos (Zeeduivels) – Pijpaert Eddy
(De Vrolijke Tappers) – Rottier Marc (Derby) – Hoste Carlos en Engels
Steven (Oud Stadhuis) – Debaene Franky (Willem Tell) – De Vogelaere Erik
en Dobbelaere Davy (Harmonie) – Verstaen Marc (Advice) – Goossens
Arseen (Polderzicht) – De Beir Dennis (Den Toren) – Huys Eddy (De
Vierschaar) – Hautekeete Patrick (Den Boer) – Werrebrouck Eddy en
Dauwens Luc (De Kastelein) – Willems Marleen (Ivoren Bal) – Maes David

en Van Cutsem Marc (Argos) – De Donder Hugo en Van Damme Dieter
(Cheers) – Geirnaert Freddy (Koophandel)
Afwezige clubs:
De Kroon – Tonneke – Excellentie – De Nachtegaal – Megagolf –
Tonnevrienden Volmachten:
Huys Xavier (De Vierschaar) aan Huys Eddy (De Vierschaar) – Dobbelaere
Dirk (Plancheetje) aan De Craene Hoornaert Ronny (Plancheetje) – Claeys
Etienne (Polderzicht) aan Goossens Arseen (Polderzicht) – D’havé Dirk
(Steenen Tafel) aan Van Moerkerke Laurette (Steenen Tafel)
Een aanwezigheidsregister werd ondertekend door alle aanwezige werkende leden.
Personen welke geen werkend lid zijn van de vzw GEOZ worden niet toegelaten op
deze algemene statutaire vergadering vzw GEOZ.
2. Openingswoord:
Met een half uurtje vertraging opende de voorzitter deze algemene vergadering. Hij
beloofde het kort te houden daar er geen dringende en/hete punten op de agenda
stonden. Vooreerst wilde hij de verschillende afwezige bestuursleden
verontschuldigen evenals de afwezige clubs.
3. Vervanging werkende leden:
De Boose Rudy ipv De Ganck David (BC Moldenhof)
Engels Steven ipv Engels Erik (Oud Stadhuis)
Pijpaert Eddy ipv Smaele Jacques (Vrolijke Tappers)
Meuris Leo ipv Meuris André (Primus)
Deze waren verkeerd op het aanwezigheidsregister vermeld maar zijn ondertussen
aangepast.
4. Financieel:
In opvolging van de ontslagnemende penningmeester dhr. Jo De Decker is het de
bedoeling dat dhr. Dany Delange deze functie overneemt. Tijdens de
overgangsfase zal de voorzitter alle betalingen regelen. Als antwoord op bepaalde
insinuaties wist de voorzitter te vertellen dat dhr Jo De Decker geen enkele toegang
meer heeft tot eerder welke rekening vzw GEOZ.
Veel details van de boekhouding kon de voorzitter niet geven aangezien de
overgangsfase maar hij wist te vertellen dat er +/- €10.000 op de rekening staat.
Uitstaande betaling: trofee’s aan Dhr Nico De Roover
Te innen betalingen: diverse forfaits
Voorzitter kon ook geen stand van zaken geven mbt inschrijvingen, lidgelden, enz
voor het seizoen 2009-2010. Hij beloofde zo rap mogelijk duidelijkheid en inzicht te
krijgen.
5. Statutenwijzigingen:
Lopende aanvraag statutenwijziging vzw GEOZ:

- wijziging samenstelling RvB vzw GEOZ
- wijziging maatschappelijke zetel
Ook is het de bedoeling om de huidige statuten van de vzw GEOZ eens grondig te
bekijken en aan te passen.
6. Competitie 2009-2010:
Nieuwe competitie zal van start gaan met 65 ploegen (1 meer tov vorig seizoen)
Door een paar forfaits in laatste instantie zal er in 4de afdeling gespeeld worden met
11 ploegen. In Ere – 1ste en 2de met 14 ploegen en in 3de afdeling met 12 ploegen.
Hierdoor starten de hoogste afdelingen 1 week vroeger. Door een ietwat
ongunstige jaarkalender wordt de competitie iets vroeger opgestart tov vorige jaren;
Alle voorbereidingen voor komende competitie zijn genomen en zo goed als in orde
(nog een paar wedstrijddata NOK – paar ploegensamenstellingen te onvangen)
De RvB vzw GEOZ wenst alle clubs / ploegen veel succes toe!
7. Doorsturen uitslagen & wedstrijdbladen:
Alles blijft bij het oude nl. alles doorsturen naar de voorzitter Freddy De Mol.
Ook wist de voorzitter nog mede te delen dat hij de clubs verkeerdelijk maar € 0.10
per wedstrijdblad heeft aangerekend ipv de aangekondigde € 0.20. (=kostprijs van
wedstrijdblad aan BGB)
8. Bekercompetitie:
De eerder aangekondigde (kleine) wijzigingen aan de komende bekercompetitie
2009-2010 gaan niet door! Het systeem van vorig jaar wordt integraal behouden.
Voor de volgende bekereditie 2010-2011 zullen er dan wel een paar kleine
wijzigingen doorgevoerd worden. Later volgt hierover meer info gegeven.
9. Innerlijk huishoudelijk reglement:
Naast een paar administratieve wijzigingen werd er één aanpassing doorgevoerd
aan het innerlijk huishoudelijk reglement vzw GEOZ en dit na discussie op de
vorige algemene vergadering van maart 2009. De wijziging: een reservespeler mag
pas aantreden als de te vervangen speler NIET aanwezig was.
Ook hier dient een dringende update van de innerlijke huishoudelijke reglementen
te gebeuren.
10. GEOZ-kampioenschappen 2010:
Deze zullen volgende jaar doorgaan in de gemeentelijke feestzaal te Lotenhulle.
Ook de kampioenschappen van Oost Vlaanderen worden ingericht door vzw GEOZ
en zullen ook doorgaan te Lotenhulle in bovenvermelde feestzaal.
Vermoedelijke periode 09/04/10 tem 25/04/2010.
11. Toegevoegde punten clubs:
Er waren geen toegevoegde punten van de clubs.

Als afsluiter gaf de voorzitter nog wat meer uitleg bij de nieuwe lidkaarten en de
nieuwe letterwaarden.
Vanaf heden zal iedere speler nog maar over één enkele lidkaart beschikken
(formaat bankkaart en zonder foto) Bij verlies moet nieuwe kaart aangevraagd
worden en zal doorgerekend worden aan de speler (€ 15)
Ook het systeem van letterwaardeberekening werd herzien (door BGB) maar
hierdoor zijn vele ontevredenen. Door diverse verbonden werd hierop al
gereageerd waarna het systeem terug zal geëvalueerd en eventueel aangepast
worden. Vergadering voorzien begin september. Later volgt hierover meer
informatie.
Tot slot kwam er nog de opmerking dat de vergadering aangekondigd was om
19h30 waar er maar om 20h00 gestart werd. Gevraagd in de toekomst op tijd te
starten.

Deze algemene statutaire vergadering eindigde omstreeks 21h45!
Getekend,
Voorzitter
Freddy De Mol

Secretaris
Freddy Cooreman

