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Verslag :VERGADERING RAAD van BESTUUR vzw GEOZ dd 27/02/2017
Ref. DC2017-03vzwGEOZ
Aanwezigen :
Jean Paul Vandenbroucke – Peter Bradt – Steven Poelman – Ronny De Bruycker & Didier Callens.
Ook Xavier Barbier is , op uitnodiging , aanwezig.
Xavier Barbier :
Xavier wordt toegevoegd aan de RvB als commissaris en dit tot volgende AV .
GEOZ Kampioenschappen :
Door middel van computerprogramma hebben Steven en Peter de lottrekking voor de schiftingen en
rechtstreekse finales gedaan .
Ook de laatste praktische zaken worden geregeld en JP doet de nodige aankopen in Action en Makro.
Donderdag worden de biljarts ( 6 steelblocks van Thissen en 2 Peter De Backers ) geleverd.
Goedkeuren verslag Algemene vergadering :
Het verslag van de Algemene vergadering wordt goedgekeurd .
Dit wordt niet meer opgestuurd , Didier stuurt wel een mail naar de werkende leden dat de verslagen op de
nieuwe site komen .
Aandachtspunten worden doorgeschoven naar een volgende RvB , nu is het te kort dag i.v.m. de
kampioenschappen.
Materiaal GEOZ :
Steven stuurt een schrijven naar Freddy Cooreman voor teruggave van het materiaal van GEOZ , o.a. PC ,
draagbare printer , ballenpoetsmachine , beamer , groene kaarten, …. . Verder alle officiële documenten en
intellectuele gegevens .
Herverdeling functies binnen RvB :
Door het ontslag van Freddy Cooreman wordt er een nieuwe verdeling van de functies binnen de RvB gedaan .
Vandenbroucke Jean Paul ; Voorzitter , Reglementen , Lokalen.
Bradt Peter ; Onder voorzitter , Kampioenschappen , Materiaal .
Callens Didier ; Secretaris , Klachtencommissie , Happening.
Poelman Steven ; Financiën , Webbeheer , Ledenbeheer , Kaarthouder .
De Bruycker Ronny ; Ombudsman , Algemene info .
Barbier Xavier ; Competitie en beker . Xavier zal ook voorgesteld worden als werkend lid op de statutaire
vergadering BGB. (augustus )
Didier zal hierover communiceren naar BGB toe .
Nieuwe website :
Steven stelt de nieuwe dynamische website voor ; http://www.new-geoz.be/
Hierop zal ALLE officiële info, van GEOZ komen , ook verslagen AV en RvB , ook gegevens van clubs , spelers ,
enz. … Alle vroegere functionaliteit zal ook op de nieuwe website beschikbaar zijn. Steven heeft nog een paar
dagen nodig om alles op punt te krijgen ! De RvB wenst Steven te feliciteren met dit prachtig huzarenstukje .
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Indeling Competitie 2017 – 2018 (mogelijke situaties)
De RvB zal brainstormen en volgende vergadering nieuwe voorstellen uitwerken .
Vooral voorstellen om een evenwaardige kalender .
De bekerformule herbekijken ( per reeks ? ) en dit op een vrij te kiezen dag tijdens een bepaalde periode .
Deze zal door Xavier uitgewerkt worden .
Seizoen 2017 – 2018 start op 25 augustus .
Voorstel kwartaal verslag financieel beheer naar werkende leden :
De kwartaalverslagen worden naar de werkende leden gestuurd .
Happening 2017.
Er wordt een nieuwe formule gehanteerd . Didier maakt nieuwe affiche .
Peter vraagt prijs .
De deelnemers gaan kunnen inschrijven via de nieuwe website.
Ondertussen is alles reeds in orde ; Het wordt een BBQ , met 4 soorten vlees en diverse groenten en frietjes
Ook gratis aperitief en fles wijn per 6 Inschrijvingen . Alternatief voor niet-BBQ liefhebbers ; visschotel .
Leden en partner 12 €/pp en niet-leden 15€/pp.
Varia :
•
•
•
•

BC Primus : Dirk Mertens vraagt een oplossing voor het probleem met zijn ploegen , Dirk wordt
uitgenodigd op de volgende vergadering RvB . om de zaak uit te klaren .
Wedstrijd Oud Gemeentehuis – Den Tell C zou moeten verplaatst worden , maar er is geen ruimte meer
, De Rvb stelt de zaal van de kampioenschappen voor op Vrijdag 10/04.
Belangrijke data : De belangrijke data voor de overgangen , inschrijven clubs , overgangen ( 2 data , 2
lokalen ) kalendervergadering moeten dringend bekendgemaakt worden ! Steven brengt dit in orde !
Best of 16 : We horen dat er verschillende spelers NIET kunnen aanwezig zijn op de dag van “the best of
16 “ Maar er zijn geen andere data meer vrij ( 15/04 competitie en 29 /04 Belgisch kampioenschap )
Daarom gaan we de afwezigen vervangen door spelers die verder in de ranking staan ( 17 , 18 , 19 , … )

Volgende vergadering : maandag 20/03/2017 om 19 uur bij C& D.
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Didier Callens
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