Locatie: Videoconference
Datum: 22-08-2020
Tijd: 09u30

Notulen
Agendapunten
I. Kandidatuur Jelle Van Parijs (lid RvB)
II. Voorbereiding kalendervergadering + bekertrekking
III. Vooruitzichten competitie mbt play-offs
IV. Algemene Vergadering
V. Lidgelden (terugbetalingen, kortingen, ….)
VI. Varia
Aanwezigen:
-

Peter Bradt
Ronny De Bruycker
Xavier Barbier
Steven Poelman
Jelle Van Parijs (op uitnodiging)
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I.

Kandidatuur Jelle Van Parijs
Jelle Van Parijs werd uitgenodigd om zijn kandidatuur toe te lichten.
Het bestuur gaat unaniem akkoord met de kandidatuur van Jelle en zal deze
voorleggen aan de algemene vergadering ter stemming.
Tot dan zal Jelle opgenomen worden als commissaris binnen het bestuur. Dit
houdt in dat hij de vergaderingen kan bijwonen in adviserende capaciteit maar
geen rechtsgeldige stem heeft.

II.

Voorbereiding kalendervergadering + bekertrekking
De kalendervergadering wordt uitgesteld tot 26/09/2020 onder voorbehoud van de
start van de competitie op 1 oktober.
Indien de start terug uitgesteld wordt, zal de kalendervergadering mee
opgeschoven worden.

III.

Vooruitzichten competitie mbt play-offs
Momenteel is er nog geen zicht op een definitieve startdatum van de competitie.
Dit omwille van de geldende Corona maatregelen in de horeca.
Het bestuur heeft wel reeds het volgende beslist mbt seizoen 2020-2021:






Indien het verbod voor competitie langer duurt dan 1 oktober, zal er enkele
reguliere competitie plaatsvinden en vervallen de play-offs. Dit omwille van de
beperkte resterende speeldagen.
1 december is de uiterste datum voor aanvatting van de reguliere competitie.
Indien er dan nog een verbod geldt, is de kans rëel dat de competitie niet
meer kan aanvatten. De RvB zal dan bekijken om alternatieven te voorzien.
De reeksindelingen zullen dan herbekeken worden voor seizoen 2021-2022
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IV.

Algemene Vergadering
De algemene vergadering is voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens overmacht.
Rekening houdend met de Corona maatregelen zal er bekeken worden of deze nog kan
plaatsvinden in 2020.
Daar er wel enkele punten zijn die dringend dienen gestemd te worden, zal er bekeken
worden of er een stemming kan plaatsvinden door de werkende leden van op afstand
(via de website, briefwisseling, mail,….).
Steven gaat dit na of dit wettelijk kan in tijden van Corona.

V.

Lidgelden
Het bestuur is er zich van bewust dat wanneer er geen volledige competitie kan
gespeeld worden, dat er ook een compensatie dient plaats te vinden mbt het lidgeld.
Daarom werd het volgende beslist:

VI.



Indien er enkel reguliere competitie is wordt het lidgeld (spelers) naar rato
terugbetaald.



Beker en competitie bijdrage blijft behouden als er nog reguliere competitie is.



Indien er geen competitie meer kan aangevat worden, worden alle facturen
integraal terugbetaald (indien BGB zijn lidgelden ook laat vallen-> is een punt
op de agenda van BGB).



In dit geval zijn de kampioenschappen volledig gratis in het jaar 2021.

Varia
Voorstel man van seizoen (Ronny)
Ipv waardebon PDB, waardebon drank in hun thuislokaal. Het bestuur zal dit verder
bekijken, maar de algemene mening is dat dit niet echt een beloning is voor de winnaar.
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Boekhouding
De (technische) opmerkingen op de boekhouding van 2019, gemaakt door Luc, zijn tot op
heden deels opgelost.
Steven zal contact opnemen met Luc om dit verder te bespreken zodat 2019 kan
afgesloten worden.
Tevens zal de vraag gesteld worden aan Luc of hij, als Commissaris van GEOZ, de
boekhouding in de toekomst zou willen behartigen.
Klachtencommissie
Tot op heden was er nog geen voorzitter van de klachtencommissie aangesteld. Jelle
Van Parijs zal deze taak behartigen.

Volgende RvB 26/09/2020 om 9u30 plaats nog te bepalen.
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