
 
 
__________________________________________________________________________ 
                                      Donderdag 12 juli 2012 
 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 09/07/2012. 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Sierens Jackie, De Mol Freddy, Maerschalck Chris en De  
  Witte Etienne. 
 
Afwezig: Hoste Ivan (had andere verplichtingen) 
   

1. Verslag vorige vergadering: 
  Geen verslag opgemaakt en doorgestuurd door Ivan Hoste. 
 

2.Financiën: 
 Freddy Cooreman geeft overzicht van de financiële toestand vzw GEOZ 
algemeen, + details kampioenschappen GEOZ / O. Vl., + details Happening 
2012. 
Er zal een rondvraag gedaan worden door SJ met betrekking  
tot het herinvoegen van bekers. 
Voorstellen worden gedaan mbt de Croque uit het vuistje(met  
onderbordje?) en de prijs van een Frikadel.   
Wat de FF betreft zal dit enkel eens ter sprake komen tijdens  
de algemene vergadering 17/08/2012. 
Evaluatie happening is OK; en wordt vastgelegd voor volgend jaar. 

  Zaaltje voor de GEOZ kampioenschappen 2013 is vastgelegd.  
 

3. D’Hondt Sabine: 
Brief werd opgesteld en ondertekend door de RvB voor verzenden naar 
D’Hondt Sabine. (Zie bijlage) 
 

4. Kalendervergadering: 
  Deze gaat door op zaterdag 28-07-2012 om 13h Brouwershuys te Aalter. 
  Uitnodiging volgt. 
 

5. Wanbetalers: 
 1 Openstaande factuur (<3mnd) – nalatigheidsboete wordt aangerekend. 

  Een laatste herinnering wordt gestuurd naar Oud Gemeentehuis. 
 

6.Algemene ledenvergadering: 
  Wordt gehouden bij Chris.& Dirk op vrijdag 17-08-2012 om 19h30. 
  Uitnodigingen worden verstuurd naar de werkende leden door Sierens Jackie. 
 

7.Def. afrekening FDM: 
 Overzicht werd opgemaakt door FC mbt onkostenstaten van FDM 
 (2011/2012). Bedoeling is deze zo rap mogelijk in orde te brengen. 
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Een overkontrole wordt uitgevoerd door JS / CM (wk28). Daarna wordt alles 
bijgepast en afgesloten. 

  De nodige documenten werden afgegeven aan Sierens Jackie en deze  
  worden samen met Chris Maerschalck deze week nog verwerkt en  
  afgesloten. 
 

8. 2de volmacht GEOZ rekening: 
  Er wordt gekozen voor de meest voor de hand liggende oplossing, dicht 
  bij de zetel te Knesselare en ook klant bij KBC “Sierens Jackie”. 
 

9. Gastenboek: 
  We wachten op de volgende algemene vergadering waar dit op de agenda 
  zal geplaatst worden. 
 

10. Volgende vergadering: 
  Volgende vergadering RvB op 06/08/2012 bij Chris. & Dirk 
 

Einde vergadering 23h 
 
 
Verslag opgemaakt door Sierens Jackie 
 
   

Cooreman Freddy     Sierens Jackie 
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