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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE vzw GEOZ 24-11-07.
Ref. FC/2007/nov/algverg
Deze (bijkomende) algemene statutaire vergadering van de vzw GEOZ ging door
In de zaal van café Duivenlokaal (club BC Christiane & Dirk) te Aalter - Lotenhulle.
De vergadering startte om 13h30.

1. Aanwezigheden:
Aanwezig voor RvB:
Freddy De Mol – Freddy Cooreman –Etienne De Witte – Linda De Bruyckere
– Jo De Decker - Marnix De Vogelaere
Afwezig voor RvB:
Lindsay Gunst
Aanwezig als werkend lid:
Neirynck Etienne en Pennewaert Eddy(Sody’s) – Scheyving (Willem Tell) –
Van Houtte André (Leiezonen) – De Smedt Emiel en Jacobs André
(Notelaar-Classics) – Dousselaere Mario en Van de Velde Danny
(Vaartvrienden) – Huys Eddy (De Vierschaar) – Librecht Daniel en De Beir
Dennis (Den Toren) – Ozdemir Eba en Verhaegen Willy (Excellentie) – Van
Moerkerke Lauretta en D’Havé Dirk (Steenen Tafel) – De Vogelaere Nicolas
(Harmonie) – De Witte Joan en Van Rijckeghem Geert(Leiedonck) – Van
Vooren Serge (Molenhof) – Onbekent Daniel en Vigne Rudy (N8W8) –
Auman Gilbert en Van Rossum René (Olympia Gym) – Theunissen Marcel
(Primus) – Van Houtte Michael (Real Tonne) – Vorstermans Willy (De
Patrijzen) – Recollecte Patrick (Sportvrienden) – Heyerick Paul (Sportwereld)
– Strooband Henny en Hugal Eric (Groene Laken) – Bracke Tom en
Hautekeete Patrick (Den Boer) – Lefebure Erik (Morgenzonneke) – Nobels
Luc en Vanhoolandt Koen (Parkske) – Van de Velde Bart en Van de Veire
André (Ter Biezen) – Van Eeckhoutte Georges (Tonneke) – Dobbelaere Dirk
en Pijpaert Eddy (De Vrolijke Tappers) – Van Driessche Danny (Derby) –
D’Haene Marnix (Tonnevrienden) – Engels Eric en Engels Steven (Oud
Stadhuis)

Afwezige clubs:
De Kroon – De Nachtegaal – ’t Zwaantje – Megagolf – Ad-vice –
Polderzicht – Sportief Eeklo – Zeeduivels
Volmachten:
Taghon Peter (Leiezonen) aan Van Houtte André (Leiezonen) – Lowie Martin
(Tonnevrienden) aan D’Haene Marnix (Tonnevrienden) – Colpaert Christan
(Real Tonne) aan Van Houtte Michael (Real Tonne) – Danckaert Wilfried
(Morgenzonneke) aan Lefebure Erik (Morgenzonneke) – Verdonck Gert
(Harmonie) aan De Vogelaere Nicolas (Harmonie) – Steuperaert Remi
(Tonneke) aan Van Eeckhoutte Georges (Tonneke) – Meuris André (Primus)
aan Theunissen Marcel (Primus) – Hutse Marc (De Patrijzen) aan
Vorstermans Willy (De Patrijzen)
Een aanwezigheidsregister werd ondertekend door alle aanwezige werkende leden.
Personen welke geen werkend lid zijn van de vzw GEOZ werden niet toegelaten op
deze bijkomende algemene statutaire vergadering vzw GEOZ.
2. Openingswoord:
Om 13h55 opende de voorzitter deze vergadering! De voorzitter meldde dat dit een
vervangvergadering was van deze welke normaliter eind augustus 2007 zou
doorgegaan hebben maar om gekende redenen werd uitgesteld en verdaagd!
Nogmaals onze excuses hiervoor! Vandaag zal evenwel een beperkte dagorde
afgewerkt worden.
De voorzitter had het droevige nieuws te melden dat één onzer leden dhr. Frans De
Bel overleden was op woensdag 22 november te Wingene alwaar hij ten grave
gedragen zal worden op woensdag 29 november om 10h00. Onze oprechte en
christelijke deelneming met de familie van de overledene.
3. Goedkeuring wijzigingen werkende ledenvzw GEOZ:
Afgelopen maanden waren er een 3-tal aanvragen mbt wijzigiging werkende leden
vzw GEOZ:
Cogge André door Hugal Eric (Groene Laken)
Wesemael Franky door Pennewaert Eddy (Sody’s)
Verleyen Patrick door Van den Heede Gerard (Derby)
Geen enkel bezwaar voor alle aanwezige werkende leden : dus goedgekeurd!
4. Melding wijzigingen statuten vzw GEOZ:
De voorzitter wist ook te melden dat er een paar wijzigingen werden doorgevoerd
aan de statuten vzw GEOZ: (deze werden goedgekeurd op algemene vergadering
vzw GEOZ van maart 07)
Adres maatschappelijke zetel vzw GEOZ
Betalingsmogelijkheden voor de penningmeester
Deze wijzigingen zijn reeds verschenen in het staatsblad!
5. Financieel verslag vzw GEOZ:

Door onze penningmeester JO werd decfinanciële toestand van vzw GEOZ
medegedeeld! Eerst en vooral bedankte hij alle clubs voor de medewerking wat
betreft het financiële.
Er werd aan alle clubs een bundeldje overhandigd welke een overzicht bevatte van:
Rekening courant der clubs (overzicht laatste 2 jaar)
Betalingsaanvragen
Lijst uitgaven vzw GEOZ
Lijst inkomsten vzw GEOZ
Gevraagd werd aan de clubs deze dokumenten te kontroleren!
Vragen en/of opmerkingen kunnen steeds gericht worden naar onze
penningmeester.

6. Problematiek dhr. Marnix De Vogelaere:
Met de voortdurende problemen met dhr. Marnix De Vogelaere als lid van de RvB
vzw GEOZ en zijn destructieve houding tov de andere leden vroeg de RvB vzw
GEOZ aan de werkende leden om dhr. Marnix De Vogelaere te ontslaan als lid van
de RvB vzw GEOZ.
Beide partijen (enerzijds de RvB vzw GEOZ en anderzijds dhr. Marnix De
Vogelaere) kregen de kans hun standpunten en motivaties hieromtrent kenbaar te
maken aan alle werkende leden, waarna een stemming zou beslissen over het al of
niet ontslag van dhr. Marnix De Vogelaere als lid van de RvB.
Eerst kwam de voozitter vzw GEOZ aan het woord waarna dhr. De Vogelaere zijn
kans kreeg om zich te verdedigen.
Daarna volgde de stemming. Er waren 50 stemgerechtigden waarvan er 8
werkende leden over een volmacht beschikten van een ander werkend lid. (58
stembiljetten)
Uitslag stemming: akkoord met ontslag
46
Niet akkoord met ontslag 10
Blanco
2
Hiermee wordt dhr. Marnix De Vogelaere ontslagen als lid RvB vzw GEOZ!
Tot slot bedankte de voorzitter dhr. Marnix De Vogelaere nog voor de zaken welke
hij goed gedaan had tijdens zijn voorbije bestuursperiode! Hierna vroeg de
voorzitter aan Marnix om de verdadering te verlaten!
7. Bekertrekking:
Tijdens de vergadering werden de wedstrijden voor de 3de ronde GEOZ- en
TOEKOMST-beker getrokken. Deze gaan door op 04 & 05 januari 2008!
Wedstrijden zijn terug te vinden op de website-pagina’s
:
www.geozbiljart.be/beker_geoz.htm &
www.geozbiljart.be/toekomst_beker.htm

8. Innerlijk huishoudelijk reglement & klachtenprocedure:
Tot slot werd er aan alle clubs een exemplaar van een nieuwe uitgave “innerlijk
huishoudelijk reglement vzw GEOZ” en van de “klachtenprocedure vzw GEOZ”
overhandigd!
Tot slot bedankte de voorzitter alle werkende leden voor zijn aanwezigheid en voor
het vertrouwen die ze stellen in de huidige bestuursploeg!
Deze algemene statutaire vergadering eindigde omstreeks 16h15!
Getekend,
Voorzitter
Freddy De Mol

Secretaris
Freddy Cooreman

De vergadering eindigde om 20h 15!
Getekend,
De Secretaris,

De voorzitter,

Freddy Cooreman

Freddy De Mol

