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                                     Dinsdag 20 november 2012 
 
 
 
 
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 19/11/2012 
 
 
Aanwezig:  Cooreman Freddy, Sierens Jackie, Maerschalck Chris, De  
  Witte Etienne, Hoste Ivan, Lefebure Erik. 
 Afwezig:  De Mol Freddy (verontschuldigd wegens ziekte) 
 

Vooraleer de vergadering aan te vatten werd de volgende ronde van de 
GEOZ en de Toekomst beker getrokken. Er was geen toezicht aanwezig van om het 
even welke club. 

   
 

 1. Agendapunten vorig verslag. 
 

a. Wijn  OK (ook verpakking en etiket). 
  

b. Spelen zonder spelerskaart. 
      Enkel de aansluiting van Van Hecke (Primus) als nieuw lid is lopende. 
      Rest is allemaal OK. 
 
c. Gezondheidstoestand Freddy De Mol. 

Freddy is momenteel thuis. Revalidatie zal nog een tijdje duren. Woont 
momenteel in Maldegem. 

d. Gastenboek wordt gefilterd door FC 
e. Huishoudelijk reglement. 

Zal verder nagekeken worden . FC stuurt een nagekeken versie door naar 
Jackie 

                         f.   Module voor ingave bekerwedstrijden. 
 De module is geprogrammeerd en moet nog online gezet worden. Kan 
gebruikt worden bij de volgende wedstrijden. 
 

 
2. Cassatie mbt klacht 073. 
 
 Door BGB werd een som van 665 € teruggestort. Door ons werd echter  
1226 € betaald. Na aftrek van onze eigengemaakte kosten en dossierkosten, die niet 
worden terugbetaald, zou er door BGB nog 335€ moeten overgeschreven worden. 
Jackie heeft hiervoor een brief opgesteld die door alle aanwezige bestuursleden werd 
ondertekend en welke bezorgd zal worden aan BGB. Zal verder gevolgd worden. 
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 3. Controle boekhouding. 
 
 Zoals afgesproken op vorige vergadering hebben Etienne en Erik op 22 
oktober bij Freddy C een controle gedaan van de verrichtingen van 2012. Alles is 
volledig in orde bevonden en er kan op dezelfde wijze verder gewerkt worden. 
 
4. Computermateriaal Freddy DM: 
 
 Het misverstand hierover is bijgelegd. Er is idd. één computer persoonlijke 
eigendom van FDM. 
 
5. Ingeven wedstrijdbladen. 
 
 Het systeem is goed opgevolgd en alles wordt op tijd ingegeven. Op voorstel 
van Jackie zal de bonus die de clubs krijgen voor het nakomen van de afspraken in 2 
keer uitbetaald worden. (midden – en einde competitie) Freddy C zal de clubs 
hierover aanschrijven.  
 
6. Verbondskampioenschappen 2013 
 
 Freddy C  heeft enkele mogelijkheden voorgesteld om het programma van de 
verbondskampioenschappen zo aantrekkelijk mogelijk te maken (ook met 
nevenaktiviteiten). De leden van RvB zullen de voorstellen bekijken en uitwerken 
tegen volgende vergadering. 
 
7. GEOZ  verbondskampioenschappen 2013: bekers – prijzengeld – naturaprijzen. 
 
 Vroegere finalisten werden hierover aangeschreven.  We hebben hierover 10 
reacties ontvangen en de meningen bleken verdeeld. Iedereen kan nog zijn mening 
doorgeven aan Jackie Sierens. 
 
8. Aankoop GEOZ-vlag 
 

Iedereen was akkoord met het voorstel van Freddy C om een GEOZ – vlag 
aan te kopen om op te hangen tijdens o.a. kampioenschappen. Chris zal prijsofferte 
vragen voor verschillende formaten. 

 
             9. Aankoop draagbare printer. 
 

 Bij Info Computers heeft Chris een offerte van 249 € voor een draagbare 
Canon printer. Chris zal nog verdere navraag doen en volgende vergadering zal een 
beslissing genomen worden. 
 
10. Happening 2013 (laatste zaterdag mei) 
 
 In navolging met de organisatie van de kampioenschappen zal een 
verantwoordelijke aangeduid worden voor de organisatie van de happening. 
Freddy C zal instaan voor de organisatie en Chris voor het drukwerk. 
 
11. Hervorming GEOZ-competitie ERE-afdeling 2013-14 
 
 Door Freddy C werd een voorstel tot hervorming uitgewerkt welke met de 
betrokken clubs verder dient besproken te worden (o.a. invullen wedstrijdblad / 
puntensysteem / berekening letterwaarden) 
 



 
12. Contactvergadering met de clubs (in navolging 2012) 
 
 Iedereen was akkoord voor deze vergadering. 

- clubs van ere uitnodigen 
- onderwerpen:   

� voorstel hervorming ERE-competitie 
� bekerformule 
� procedure D4-overgang / ploeg-overgang 
� …. 

- verdere onderwerpen en datum afspreken op volgende 
vergadering 

 
13.a Procedure ploegovergang binnen eigen club. 
 
 Een nieuwe procedure werd opgesteld door FC waardoor het mogelijk wordt 
om tijdens het seizoen alsnog te veranderen van ploeg! (binnen dezelfde club 
evenwel) Hieraan zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. (o.a. speler mag nog 
niet gespeeld hebben voor zijn huidige ploeg – speler moet vrijgegeven worden door 
voorzitter/secretaris van de club) 
Gaat in voege na bekrachtiging binnen het innerlijk huishoudelijk reglement vanaf het 
seizoen 2013//2014. 
 
  13.b Aanpassen procedure D4 – overgang. 
 
 Deze procedure werd aangepast. Enkel de competitiewedstrijden komen in 
aanmerking voor wat betreft “speler mag nog niet gespeeld hebben voor zijn huidige 
club/ploeg”. Wel kan het niet dat speler bij 2 verschillende clubs bekerwedstrijden 
meespeelt. 
Gaat in voege na bekrachtiging binnen het innerlijk huishoudelijk reglement en vanaf 
het seizoen 2013/2014. 
 
14. Anonieme berichten en telefoontjes. 
 
 Onlangs terug anonieme berichtgeving bestemd voor het Gastenboek. 
Freddy C heeft die geblokkeerd. Er zijn ook telefoontjes geweest waar de beller zich 
niet wou bekend maken. Afgesproken werd van ALLE anonieme berichten te 
blokkeren. Aan de hand van het IP-adres is de identiteit van de afzender vastgesteld. 
Freddy C. zal betrokkene verwittigen dat er sancties zullen genomen worden bij 
herhaling. 
 

 
Einde vergadering: 22.30u   -   Volgende vergadering: 07/01/2013 

   
Cooreman Freddy     Sierens Jackie 

           
                                            


