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VERSLAG VERGADERING
RAAD van BESTUUR vzw GEOZ d.d 9/01/2017

Ref. DC2017-01/vzw GEOZ

Aanwezig ;
Jean Paul Vandenbroucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Ronny De Bruycker ,
en Didier Callens .
Afwezig : Cooreman Freddy ( ziekte )
Goedkeuring verslag RvB van december 2016 ;
Het verslag is goedgekeurd door de meerderheid van de RvB .
Bestuursfunktie :
Peter wordt materiaalmeester , ALLE materialen , meters en GEOZ eigendommen moeten dan ook asap
bij hem terecht komen .
Lijst op te maken tegen volgende vergadering.
Financieel :
Financieel verantwoordelijke Steven legt de jaarrekening 2016 voor en geeft tekst en uitleg.
De boekhouding (dagboek, facturen, credietnota’s, onkostennota’s, bewijsstukken,…) wordt
meegenomen door Ronny ter controle en goedkeuring tegen volgende RvB.
Ook de begroting 2017 wordt toegelicht en meegegeven met de aanwezige leden van RvB. Na controle
zullen zij op volgende RvB de begroting al dan niet goedkeuren.
Bij goedkeuring door de RvB zal de jaarrekening en de begroting opgestuurd worden naar de werkende
leden, samen met de uitnodiging van de algemene vergadering. Tijdens de algemene vergadering zal de
goedkeuring gevraagd worden aan de leden van de algemene vergadering.
Steven merkt ook op dat de wetgeving inzake financieel beheer VZW’s strenger is geworden waardoor
vzw GEOZ enkele stappen zal moeten ondernemen om zich in regel te stellen met de wetgeving.
Steven zal hiervoor contact opnemen met VSDC om de juiste procedures te verkrijgen om zo de vzw
GEOZ terug te actualiseren.
Aanpassing statuten :
Steven heeft deze aangepast volgens de bemerkingen van de grifie en de secretaris zal die ( opnieuw )
aangetekend opsturen.
Postvak in / out ;
• Patrick Himschoot geeft zijn ontslag als werkend lid van BC Floorever , er is nog geen vervanger
aangeduid!
• Bruno Poppe : adres van de verbondskampioenschappen wordt niet herkend door GPS . Er zal een
plannetje op de website geplaatst worden ( Freddy ) . MOET ZIJN : IJZEREN HAND 16, URSEL.
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Vraag of ALLE biljarts gecontroleerd worden ? Tot nu toe zijn enkel de nieuwe clubs gecontroleerd . JP
stelt dat hij nog altijd niet in het bezit is van de lichtsterktemeter om controles uit te voeren .
Vraag ; Wat gebeurt er met wedstrijdbladen die getekend zijn ; “onder voorbehoud” ? Na ontvangst
moeten deze , op de eerstvolgende RvB voorgelegd worden.

Ledenbeheer :
Door de afwezigheid van Freddy ( ledenbeheer ) kan er geen update 2016 voorgelegd worden .
Er zijn wel 2 ( twee ) ploegen die geinformeerd hebben om lid te worden , volgend seizoen.
Didier stuurt info door .
Dubbelspelen in seizoen 2016-2017.:
De RvB blijft hier ten stelligste tegen!
Zoals gemeld in de vergadering van dec.2016 wordt er een schrijven gericht aan de BGB.
Na telefonisch contact ( secr. BGB ) is er nog geen schrijven daar ontvangen , maar stelt hij dat GEOZ
verplicht het dubbelspelen moeten toelaten .
Wanneer dit schriftelijk bevestigd wordt door BGB zal GEOZ zich hier naar schikken.
Wel zal GEOZ zijn standpunt verdedigen en bijkomende uitleg vragen aan BGB op de volgende
statutaire vergadering.
Best of 16 :
De aangeduide lokalen moeten nog aangeschreven worden met data en richtlijnen .22/23 april.
Verbondskampioenschappen 2017 :
To do lijst : Peter maakt deze zo vlug mogelijk op (keuken , bediening zaal , … )
Affiches :
Deze zijn klaar en worden verdeeld onder de lokalen .
Drank en eten :
De prijzen voor het eten en de drank worden besproken en vastgelegd. Didier zal alles verder
afwerken.
Er worden drankkaarten à 15€ en verschillende eetbons aangemaakt ( Didier ).
Innerlijk huishoudelijk reglement :
Wordt , in zijn huidige – vernieuwde- vorm ,behouden ! Enkel punt 13.9 zal nog bijgewerkt worden .
Wordt op de agenda van volgende vergadering RvB geplaatst !
Varia :





Ballenplaatser introduceren op AV.
Een laptop wordt aangekocht voor secretariaat vzw GEOZ.
Affiches BK worden verdeeld op AV.
Cursus officieel wedstrijdleider wordt besproken op AV.
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Volgende vergadering RvB :
Einde vergadering : 23u15.
De secretaris:
Didier Callens

g.s.m. 0479 535 372

6 februari 2017 om 19u bij Christiane & Dirk te Lotenhulle.

De voorzitter :
Jean Paul Vandenbroucke
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