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VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 11/12/2017
Ref. DC2017-12vzwGEOZ
Aanwezigen :
Jean Paul Den Broucke , Peter Bradt , Steven Poelman , Xavier Barbier , Ronny De
Bruycker en Didier Callens.
Goedkeuring verslag november :
Het verslag werd goedgekeurd.
Financieel verslag :
De financieel verantwoordelijke geeft duiding . De RvB keurt deze goed !
Hij zal overzicht jaarrekening & jaarbudget 2018 klaarmaken tegen de volgende
Algemene Vergadering ( 24 feb.2018 ).
Competitie / beker :
Uitgestelde wedstrijden : Verantwoordelijke ( Xavier ) zal vanaf nu ook toegang
hebben tot de pagina op de site om veranderingen te plaatsen.
Situatie einde seizoen ; Er zijn NOG ALTIJD ploegen die niet bevestigd hebben
voor het verschuiven van de matchen .
Er worden méér en méér wedstrijden verlegd , de RvB zal het intern reglement
toepassen ( Volgend seizoen herbekijken )
Beker ; Voorstel om volgend seizoen een andere formule toe te passen in de beker
wordt besproken . Initiatiefnemer Xavier zal uitleg verschaffen op volgende
Algemene Vergadering ( 24/02/18 )
Uitnodiging BGB , dagorde aanwezig – agendapunten
Vzw GEOZ zal vertegenwoordigd worden door Jean Paul ( voorzitter ) Steven
(financien , kaarthouder , webbeheer ) en Xavier ( competitie en beker )
Geoz vzw zou volgende punten willen behandeld zien ;
1. Berekening letterwaarden ; uitleg over het behoud van letterwaarde gedurende 2
jaar !
2. Update wedstrijdleiders ; Lijst aanpassen aan de huidige toestand , nu is het zo dat
het mandaat geld voor het leven !Jaarlijkse opfrissing van de reglementen .
3. Huidige wedstrijdleiders ; examens om de x aantal ( 2 ? ) jaren !
4. Reglementenboekjes zijn zéér klein ( zeker de druk ) uitgevallen
5. Nationale selectie ; een selectie maken uit de verbondskampioenen van ALLE
verbonden .
6. Beperking deelnamen aan 1 verbondskampioenschap ! Een financiële kater voor
ALLE verbonden .
7. Meer samenspraak tussen BGB en verbonden alvorens wijzigingen !
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Verbondskampioenschappen 2018
Sponsors
De RvB betreurt de geringe respons van de clublokalen .
Wij danken de huidige sponsors ; De Patrijs , Zwalm. Tonneke Machelen
Century , Zulte . Ronny , The Q , Zele . Patrick Bradt .
Affiche .
Wordt klaargemaakt door Didier en volgende week gedrukt op A2. (50ex.)
Er zal ook nog bijkomend bestek aangekocht worden .
Happening 2018
Ter gelegenheid van 35 jaar GEOZ zal er ook een optreden zijn van SWOOP .
Voorzitter Jean Paul vraagt om ook de burgermeester van Deinze ( de heer
Vermeulen ) uit te nodigen .
Postvak in/out :
IN :
Uitnodiging BGB
Mail van BC Bijlken
OUT :
Antwoord naar BGB
Antwoord naar BC Bijlken
Varia :
Statuten moeten worden aangepast : Jean Paul – Xavier.
Het invullen van de uitslagen (door de clubs) is veel verbetert – houden zo.
Letterwaarden ; Steven plaats een update op de site ( van NA naar … )

Volgende vergadering : …8…januari 2018 .
De secretaris ;
Callens Didier
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