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Zaterdag 12 april 2014
Verslag vergadering RvB GEOZ van maandag 31/03/14
Alvorens de vergadering aan te vatten werd trekking gedaan van de halve finales van Geoz
en Toekomstbeker. Er waren geen vertegenwoordigers van clubs aanwezig.
Geoz: Tap Team – Evolution
Les Deux Clefs A – Patrijzen A
Toekomst: Tonnevrienden B – Zwaantje C
Kastelein C – Les Deux Clefs B
Freddy zal de uitslag van de trekking op de website plaatsen.
Aanwezig:
Cooreman Freddy, Debaene Franky, De Witte Etienne, Jean-Paul Van den
Broucke, Lefebure Erik.
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
2. Materiaaloverdracht Jackie Sierens
Alle materiaal van Geoz dat nog in het bezit was van JS is terugbezorgd en de
nog openstaande schulden werden vereffend.
FC zal een algemene inventaris opmaken van het materiaal van Geoz.
3. Financieel
Geen opmerkingen
4

Geoz kampioenschappen 2014
Op 7 maart zal de trekking gedaan worden van de kampioenschappen. Dit zal
gebeuren in de Q-club in Zele.
Tijdens de kampioenschappen zal JP alle dagen aanwezig zijn. FC zal ook de
meeste dagen aanwezig zijn.
Er zal onderling contact zijn tussen de leden van RvB over de aanwezigheid
van de andere leden.

5. Verloop competitie.
Geen opmerkingen over de lopende competitie. De laatste wedstrijden komen
er aan. Er is de verwachting dat er waarschijnlijk minder ploegen zullen zijn voor de
komende competitie.

6. Kampioenschap 2015
Etienne heeft kontakt opgenomen met zowel Lotenhulle als met “De Leke” in Eeklo.
De kans is klein dat “Lotenhulle” een optie wordt maar er zal nog verder geprobeerd
worden.
De zaal “De Leke” meet 16 x 15 m. Etienne en JP zullen ter plaatse gaan bekijken
hoe de biljarts kunnen geplaatst worden.
Over de prijs (100€/dag zonder tap en 200€/dag met tap) dienst nog verder
onderhandeld te worden.
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Happening 2014.
Alles is geregeld. Voor de bediening van het buffet zal voldoende hulp
voorhanden zijn.
Wat de trofeeën betreft zullen we tijdens de kampioenschappen de folders
bekijken om een keuze te maken.

8. Allerlei.
-

De statuten dienen aangepast te worden (voorzitter en maatschappelijke
zetel).
FC zal dit via VSDC laten bekijken.
De vrijwillige wedstrijdleiders tijdens de kampioenschappen zullen een
consumptie aangeboden krijgen. Met de uitbater van Q-club zal een
overeenkomst gemaakt worden voor de aankoop van 100
consumptiebonnen.

Einde vergadering: 21u 30 - Volgende vergadering: 05/05/2014 om 19u30
In ’t Morgenzonneke te Ertvelde
Secr - Lefebure Erik

