
 

 

 
13 januari 2016 

 

 

 
Notulen mbt VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd. 11-01-2016 
 
 
Ref. FC/2016/01 
 
 

1. Aanwezigheden: 
 
Voor bestuur aanwezig : Vandenbroucke JP – Cooreman F – Bradt P  
Afwezig : Debaene F 
 
Op uitnodiging (kandidaat bestuurders) : R De Bruycker – D Callens 
 

2. Verslag vorige vergadering: 
 

Verslag van vorige vergadering dd. 07/12/2015 werd overlopen en goedgekeurd! 
Wordt gepubliceerd! 

 
 

3. Gesprek met dhr. R De Bruycker en D Callens 
 

Na een eerder schriftelijk contact (via email) met beide heren ivm eventuele interesse 
om toe te treden tot de RvB vzw GEOZ werden beiden uitgenodigd naar de 
vergadering voor een gesprek. 
Werking van het bestuur werd toegelicht waarmee beide kandidaten zich positief 
inlieten met deze werking.  
Een passende functie wordt hen later toevertrouwd ! 
Zo zullen Ronny en Didier zich officieel kandidaat RvB vzw GEOZ stellen tijdens de 
eerstkomende algemene vergadering vzw GEOZ.  

 
4. Ontslag dhr. F Debaene : 

 
Op 02/01/2016 heeft dhr. F Debaene schriftelijk zijn ontslag aangeboden aan de RvB 
vzw GEOZ en dit om persoonlijke redenen! 
Dit ontslag is evenwel niet ontvankelijk  daar de statuten vzw GEOZ eisen dat er een 
minimum van 4 personen de RvB vzw GEOZ moet vertegenwoordigen! 
De RvB zal zo rap mogelijk vervanging voorzien (Ronny+Didier) waarna dit ontslag 
kan/zal aanvaard worden! (op ek algemene vergadering vzw GEOZ) 
Langs deze weg bedanken we dhr. F Debaene voor bewezen diensten! 

 
5. Financieel: 

 
Het werkjaar 2015 werd afgesloten door de financieel beheerder ! 
Er was een negatief saldo maar in lijn van de vooropgestelde begroting 2015! 

Golfbiljartverbond  vzw  GEOZ 
Maatschappelijke zetel: Middelweg 114 
           9910 URSEL 
Bankrekeningnummer: KBC – 445-5526281-61 
Secretariaat: Debaene Franky 
  Lattenklieversstraat 34A 
                 8730 Sint-Joris 
  Tel: 050697528 
  Mobile :     0496/205968 
  Email: familiedebaene@telenet.be 



Alle bedragen werden medegedeeld aan de RvB vzw GEOZ. 
Ook de financiële evolutie werd voorgelegd aan de RvB! 
Begroting 2016 dient nog opgemaakt te worden! 
Al deze financiële informatie wordt voorgelegd aan de werkende leden tijdens de ek  
algemene vergadering vzw GEOZ en dit ter goedkeuring! 
Er zijn nog een paar kleine openstaande betalingen der clubs! 
 

6. Taakverdeling / statuten: 
 

Nieuwe taakverdeling wordt gedaan na de algemene vergadering vzw GEOZ. 
Ook dienen de statuten terug aangepast te worden na ontslag en aanstellingen. 
 

7. GEOZ-kampioenschappen 2016: 
 

Meeste zaken mbt deze kampioenschappen zijn geregeld! 
Enkel voor catering en personeel dient er nog gekeken worden! 
Taakverdeling dient ook bekeken en vastgelegd te worden! 
Programma is samengesteld en kan gepubliceerd worden! 
Reeds enkele sponsors (affiche/reclame) vastgelegd! Nog meerdere zijn welkom ! 
FC zorgt voor betaling (zaal/biljarts) zoals afgesproken! (vooraf!) 
 

8. O VL-kampioenschap 2016: 
 
Gaan door van 28/03/2016 tem 10/04/2016! 
Zaal “De Kroon” te Ertvelde! 
Inrichter : BC Oud Gemeentehuis (Bart Vandevelde!) 
 
Weinig of geen info hieromtrent beschikbaar van dhr. B Vandevelde !!! 
Er werd gevraagd naar het programma aan Bart! 
 
 

9. Agenda algemene vergadering vzw GEOZ: 
 

De algemene vergadering vzw GEOZ zal doorgaan te Lotenhulle! (Christiane & Dirk) 
Er zal nauwlettend op toegezien worden dat enkel de werkende leden de vergadering 
mogen bijwonen! 
Agenda dient nog opgemaakt te worden! (FC doet voorstel tot volgende vergadering 
RvB) 

 
 

10. Happening 2016 : 
 

Gaat door op zaterdag 04 juni vanaf 18h00 te Deinze in de Brielpoort! 
Alles hieromtrent is reeds afgesproken en geregeld! 
 

11. Competitie 2016-2017: 
 

De genomen beslissing van de RvB vzw GEOZ blijft van toepassing! 
Heel wat commotie hierrond vooral op fb en andere media! (zelfs harde verwijten, 
dreigingen, …is te betreuren!!!) 
Op de ek algemene vergadering vzw GEOZ wordt dit punt verder toegelicht! Zolang 
zal er NIET gereageerd worden door de RvB vzw GEOZ! 
 

12. Varia: 
 

Nieuwjaarsgeschenken worden verdeeld! (positieve reacties) 
 



LUX meter werd aangekocht! Metingen worden gedaan ter informatie! 
 
JP Vandenbroucke vervangt F Debaene als werkend lid BGB 

 
 

13. Volgende vergadering: 
 
Deze gaat door op maandag 08 februari 2016 om 19h30 te Lotenhulle  
bij Christiane & Dirk! 
Uitnodigingen + agenda volgen! 
 
 
 

 
Getekend, 
 
Freddy Cooreman       JP Vandenbroucke 
Secretaris ad interim RvB Geoz.     Voorzitter RvB vzw GEOZ 
 

 


