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Verslag   
VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ d.d. 10/12/2018 
Ref. DC2018-12vzwGEOZ       
 
Aanwezigen : 

Jean Paul Van Den Broucke , Peter Bradt , Xavier Barbier , Ronny De Bruycker en Didier Callens 
Afwezig ( verontschuldigd – werk ) Steven Poelman. 
 

Trekking beker GEOZ ( ere - eerste - tweede en derde. ) ½ Finale . 
De bekertrekking werd rechtstreeks uitgezonden op Facebook en gaf volgende resultaten : 
ERE :   Den Tell A – Tap Team A  & Patrijzen A – De Wan A 
EERSTE : Kastelein B – De Fonteyn & E-Team – Memories 
TWEEDE : Bijlken B – Paradijs A  & Bijlken B – Parking 
DERDE:  De Retro B – Kastelein F & Den Tell E – Den Tell D 
 

Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
Dit verslag was reeds goedgekeurd en gepubliceerd op de site . 
 

Financieel verslag : 
Door de afwezigheid van de financieel verantwoordelijke kan dit agendapunt niet behandeld 
worden .  
De recente mededelingen ogen wel positief , zodat we het jaar positief kunnen afsluiten. 
 

Geoz huishoudelijk reglement goedkeuren . 
De wijzigingen staan nog steeds geel geacceerd ! Er wordt gevraagd dit asap aan te passen . 
 

Hoe is het met het ingeven van de uitslagen ? ( EW) . 
Er zijn blijkbaar geen problemen meer , meer zelfs iedereen is uitermate positief over het ingeven 
en vooral het kunnen volgen op de wedstrijddag. 
 

Privacy verklaring ; 
Er zijn nog verscheidene clubs niet in orde !!! DRINGEND !!! 

Ledenbeheer : 
 Lokaalsverandering : The Memories  spelen hun resterende matchen in lokaal Maritime . 

Splitsing :   Bijlken B spelen hun resterende matchen in lokaal De Climax  ( Sinaai ) , dit ligt wel 
binnen de grenzen van KBWW , maar hiervoor heeft GEOZ toestemming van BGB en KBWW. 
 
Beide veranderingen worden meegegeven en gepubliceerd op onze site : www.new-geoz.be 
 

Statuten: 
Of die nu aangepast zijn kon er nog geen antwoord gegeven worden ! 
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Verbondskampioenschappen 2019 ; 
Ronny neemt in januari contact op met de zaal om te bezichtigen . Ook vragen om extra stoelen en 
tafels. 
Taakverdeling : 
Donderdag 4/4 opzetten zaal ( zo veel mogelijk ) 
 Verlichtingsstaanders worden geleverd. 
Bediening : Ronny en Georginne doen de toog ; Carine de zaal ;  
 Bij drukke momenten kan er hulp gevraagd worden ( De Blieck ) 
Catering : Martin en Luc . 
Peter stelt het programma samen . 
Didier maakt affiche op en na goedkeuring van Peter wordt deze op FB gezet. 
Didier maakt ook drank- en eetkaarten . 
Jean Paul en Xavier zijn scheidsrechter en brengen leeggoed binnen. 
Steven en Peter doen “de tafel” ( leiden van de wedstrijden ). 
Didier de kaartverkoop ( drank en eten ) 

 
Happening 2019 : 
 Data en plaats : 1 juni , Brielpoort Deinze . 
 Optreden : Wordt nog voor uitgekeken . (Hits on tour ?)Is het nodig om een optreden te plannen ?  
 

Vanaf editie 2020 zal het mogelijk zijn voor andere clubs om dit in te richten. Er zal hiervoor door 
de RvB een strenge selectieprocedure worden opgesteld bestaande uit bepaalde criteria. Wel zal 
de kandidatuur een jaar voor aanvang moeten binnen zijn. Op de volgende RvB zullen de criteria 
worden opgesteld en verder worden gecommuniceerd naar de leden. 
 

Varia : 
 *evaluatie beker : Is over het algemeen positief 

*evaluatie reeksindeling, specifiek kompetitie en beker: Is moeilijk om een indeling te maken 
zodanig dat er in elke reeks evenveel ploegen zijn !! Met meerdere ploegen in één reeks moeten 
we begin augustus al beginnen. 

*AV :  afwezige clubs ;. In reglement staat dat er altijd ( minstens  ) één werkend lid per club moet 
aanwezig zijn ( keuze uit drie ). 

Volgende vergadering :         7 januari 2019  om 19u30 bij C & D , Lotenhulle. 
 
Secretaris GEOZ vzw                                                                              Voorzitter GEOZ vzw 
Callens Didier                                                                                           Van Den Broucke Jean Paul

                                                      


