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Verslag vergadering RVB van woensdag 25 juni 2008  
Deze vergadering ging door in het lokaal van BC Christiane & Dirk te Lotenhulle  

 

De Vergadering startte om 20 uur 

 

Aanwezig: De Mol Freddy, De Bruycker Linda, De Witte Etienne en De Vogelaere Marnix  

  Speliers Wesley – informatief 

De Decker Jo vanaf 20u30 - verwittigd  

 

Afwezig: Cooreman Freddy – werk 

 

1.     Competitie 2008/09 

De samenstelling van de reeksen werd bekeken en goedgekeurd 

Daar er een paar ploegen gestopt zijn waren er in de lagere afdelingen  extra stijgers hierbij 

zijn de innerlijke reglementen gevolgd, en volgens de klassering van vorig seizoen de 

bijkomende stijgers toegevoegd aan de bovenliggende reeks. 

We begrijpen dat dit niet altijd prettig is als je als 5de of 6de een reeks hoger moet spelen, 

maar we kunnen in tweede toch niet 9 ploegen steken en in 3de en 4de dan 15 ploegen 

De kalenders zijn naar de clubs gestuurd en de kalendervergadering bepaalt op zaterdag 26 

juli 2008 vanaf 14.00 uur in het lokaal van BC Noendries te Gent 

 

 

2. bekercompetitie 2008/09     

De bekercompetitie blijft op dezelfde manier doorgaan als vorig seizoen dus GEOZ beker en 

Toekomstbeker  

Wat er wel wijzigt is het volgende  

A – De eerst uitgelote ploeg speelt THUIS – in lokalen met meerdere ploegen zal het bekeken 

worden bij trekking 

B – Indien lokaal bezet wordt de wedstrijd omgedraaid  

C – Indien beide lokalen bezet duidt bestuur lokaal aan ( +/- 25 km) 

 

3. Financieel 

Ondertussen was Jo toegekomen en kon overgegaan worden tot de financiële toestand  

 

a. Eerst werd het verslag van de controle van de boekhouding overlopen  

 

 

 



Als voornaamste kunnen we hier vermelden dat de commissarissen geen buitensporige en/of 

onverantwoorde uitgaven  vastgesteld hebben tijdens de controle over het boekjaar 2007  

Verder werden er enkele opmerkingen gemaakt om de controle makkelijker te maken, 

Deze opmerkingen werden genoteerd en zullen in de toekomst in acht worden genomen. 

Het controle verslag zal op de eerstkomende algemene vergadering aan elke club overhandigd 

worden. 

 

b. Huidige financiële toestand   

 

KBC: 430,78 €     spaarrekening: 2354,62 €  

Zoals U kan bemerken is de huidige toestand niet zo rooskleurig  

Dit is voornamelijk te wijten aan de kosten welke de dagvaardingen door Marnix De Vogelaere 

teweeggebracht hebben. 

Ook hebben de kampioenschappen niet kunnen opbrengen wat ze andere jaren wel doen, door 

het feit dat de verkoop van drank niet in onze handen was, maar we hadden geen andere keus. 

Het was deze manier ofwel geen kampioenschap. 

Telkenmale is het rond deze periode de laagste stand op de rekening, het is de afronding van 

het seizoen met de uitreiking van alle trofeeën en prijzen   

Maar geen paniek met het nieuwe seizoen voor de deur en de wetenschap dat we het 

kampioenschap volgend jaar zeker in eigen beheer zullen inrichten ( onderhandelingen voor de 

zaal zijn reeds bezig) zien we de toekomst gunstig tegemoet. 

 

De uitgaven zullen beperkt worden tot het hoogst noodzakelijke. 

 

4.  Varia  

De zaak GEOZ- De Vogelaere 

Deze zaak wordt ten gronde gepleit op 26 juni 2008 uitspraak verwacht rond half september  

Volgens Marnix is hij nog altijd bereid tot praten maar volgens hem weigeren wij dat. 

Bij de vraag over wat hij wil praten nu we toch rond de tafel zitten, wil hij niks zeggen, er 

moet een afspraak gemaakt worden met de advocaten, dus met andere woorden het moet 

weer geld kosten.  

Daar er toch geen zinnig gesprek kon gevoerd worden werd de vergadering beëindigd. 

 

 

 

Freddy De Mol        Freddy Cooreman 

Voorzitter GEOZ       secretaris GEOZ 


