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                                     dinsdag 11 februari 2014 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 10/02/14 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne,  Jean-Paul Van den 
Broucke,  Lefebure Erik. 
Verontschuldigd: Maerschalck Chris  
 
 

 
 
1. Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen. 
 
2. Taakverdeling bestuur. 

 
Na het ontslag van Jackie Sierens (aangenomen door de RvB) heeft nu ook Chris 
Maerschalck te kennen gegeven niet meer te willen verder werken als bestuurslid 
Geoz wat ten zeerste te betreuren valt. 
Jean-Paul Van den Broucke zal de taken van Jackie als voorzitter waarnemen en 
Franky zal voorgedragen worden als “werkend lid” bij de BGB 
Nieuwe leden voor het bestuur zijn altijd welkom en hopelijk zijn er nog 
kandidaten die we op de Algemene Vergadering kunnen voordragen. 
 

3. Financieel 
 

De boekhouding is nagezien door VSDC. De aanbevelingen die zij gedaan 
hebben zullen zo goed mogelijk nagevolgd worden. 
Freddy geeft een overzicht over de boekhouding 2013 en de begroting 2014. 
Dit zal op komende Algemene Vergadering voorgelegd worden. 
 

4 Geoz kampioenschappen 2014 
 

Erik zal de inschrijvingsformulieren aanpassen en doorsturen naar Freddy die 
ze op de website zal plaatsen. 
 

4. Verloop competitie. 
 

        Geen opmerkingen over de lopende competitie 
         Er is een samenkomst geweest met het bestuur van “’t Zwaantje en die 
zouden bereid zijn om de club te splitsen (Sportivo Zwaantje en Zwaantje) om 
moeilijkheden i.v.m. het spelen van 3 ploegen in dezelfde reeks te voorkomen. 
 
 
 
 

 

 Golfbiljartverbond  vzw  GEOZ 
Maatschappelijke zetel: Middelweg 114 
           9910 URSEL 
Bankrekeningnummer: KBC – 445-5526281-61 
Secretariaat: Lefebure Erik 
  Merellaan 23 
                9060  ZELZATE 
  Tel: 09 / 344.82.59 
  Mobile :     0495/75.03.42 
  Email: erik.lefebure@telenet.be

  



6. Algemene Vergadering. 
 
- De nodige documenten voor de Algemene Vergadering an 01/03/14 zijn 

opgestuurd naar de werkende leden. 
- Freddy heeft een presentatie gemaakt die op deze vergadering zal 

toegelicht worden. 
 

7. Kampioenschap 2015 
  
          Erik zal navragen bij Jackie Sierens of hierover al kontakt opgenomen is met 
de zaal in Eeklo. 
      
 
8. Happening 2014. 

 
Alles is geregeld en er zal op de website reklame voor gemaakt worden. 

 
9. Allerlei. 

 
- In verband met het spelen van een speler in een reeks die hoger is dan 

diegene waar hij voor ingeschreven is zal een reglementswijziging 
ingevoerd worden dat dit vanaf volgend seizoen slechts 3 maal kan 
gebeuren per seizoen (en niet 3 maal in elke hoger spelende ploeg) 

- Erik zal kontakt opnemen met Jackie Sierens in verband met het Geoz-
materiaal dat nog in zijn bezit is en ook over de stand van zaken voor de 
Geoz kampioenschappen 2014 en 2015. 

  
 

Einde vergadering: 21u 45  -   Volgende vergadering: 10/03/2014 om 19u30  
   
Secr - Lefebure Erik       

                       


