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VERSLAG 
VERGADERING van het Bestuur  vzw GEOZ d.d. 10/08/2019 

Ref. DC2019-08vzwGEOZ 

 Aanwezigen :
Peter , Steven , Xavier , Ronny en Didier.
Afwezig ( verontschuldigd ) Jean Paul.

 Verslag vorige vergadering

Is goedgekeurd en op de site geplaatst .

 Financieel overzicht .

De kastoestand wordt besproken en goedgekeurd .

 Terugbetaling sportpremie.

Er zal , op de AV , uitleg gegeven worden aan de leden hoe ze hun lidgeld kunnen recupereren via hun
ziekenfonds .
Registreren bij BLOSO  , formulieren via mutualiteit en de clubs tekenen af.

 Innerlijk reglement
De aanpassingen van het intern reglement worden goedgekeurd door het Bestuur mits volgende
opmerkingen:
- Minnelijke schikking: afwezig op AV => 25euro
- De regel van meeste ploegen in hoogste afdeling wordt aangepast.
Deze aanpassingen worden nog opgenomen

 Klachtenprocedure
Steven licht de aanpassingen toe van de klachtenprocedure.
Het Bestuur keurt de aanpassingen goed.
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 Voorbereiding kalendervergadering: 
 
14u. : Vierde = Ronny ; 14u45 : Derde = Peter ; 15u30 : Tweede = Didier ; 16u15 : Eerste = Peter. 
Kleine problemen ( dag , uur ) worden onmiddellijk , in overleg , opgelost. 
Grotere problemen ( geen datum ) wordt , indien mogelijk , opgelost door de kalenderverantwoordelijke  
 
Ook de bekerwedstrijden worden definitief geplaatst.  

 
 Voorbereiding Algemene Vergadering van 17 aug. Om 14 uur te Lotenhulle . 

    
- Aanwezigen  ( nieuwe werkende leden )  ( Didier )  

Afwezig op de  AV =  Minnelijke schikking van 25 €. 
 

- Welkomswoord ( Jean Paul )  
-  
- Financieel ( Steven )  

Zoals afgesproken op de vorige AV is de volledige boekhouding , ter controle , verstuurd naar 
een werkend lid (Freddy Cooreman) . Wanneer de opmerkingen tijdig ontvangen worden zal er 
feedback gegeven worden op de komende AV. Indien de opmerkingen van de controle op de 
dag zelf worden overhandigd, zullen deze gecommuniceerd worden op een latere datum naar 
de AV. 
 
De boekhouding komt volledig online , zoals afgesproken een open en transparante 
boekhouding , beschikbaar ( ter controle ) van alle leden .  
 
Gezien de gunstige kastoestand zal er iets extra naar de leden worden gedaan voor de komende 
kampioenschappen en de Happening. 
 

- Terugbetaling sportpremies ( Ronny )  
 

- Statuten .( Steven )  
Wijzigingen en stemming ter goedkeuring door de AV.  
 

- Innerlijk reglement : ( Steven ) 
Wijzigingen  
 

- Klachten reglement  ( Didier )  
Wijzigingen . 
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- Website  ( Steven ) 

Update’s worden toegelicht . 
 

- Verslag Overlegmoment met de verbonden Xavier 
 

- Voorstel nieuwe competitieformat  BGB (Xavier) 
 

- Tijdswinst bekerwedtsrijden (Xavier) 
 

- Kampioenschappen  ( Peter )  
Van 24/03/ tot 06/04 .  
 

- Provinciale Kampioenschappen : (Steven) 
 

- Reglementen (Xavier )   
 

- Happening 2020 : ( Peter )  
 6 juni 2020 in Brielpoort Deinze  
organisatie BC De Tonnevrienden. 
 

- Sluiten van de vergadering ( Jean Paul )  
- Documenten worden op het einde van de vergadering meegegeven. 

 
Volgende vergadering :               
    17 Augustus :  13U30 Algemene vergadering Christiane & Dirk – Lotenhulle  
 
    9 september 2019 : Bestuursvergadering. 
Callens Didier    .              
Secretaris GEOZ vzw 
0479 53 53 72   didier@new-geoz.be 
Tuinwijk 12 
9870 Zulte - Machelen 

 


