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Verslag   vergadering RvB GEOZ van 13 aug 10 uur in De Kneut  

Ref.DC 2022-04.vzwGEOZ 

Aanwezig :  

Xavier , Ronny,  Jelle,  Kevin ,  Didier . 

Verontschuldigd :  Peter . 

Bestuur : 

De Raad van Bestuur zoekt nog uitbreiding van het huidige bestuur . 

Voornamelijk wordt er gezocht naar een profiel : IT en Boekhouder . 

 Deze moet niet verplicht toetreden tot het bestuur , kan ook als onafhankelijk ons bijstaan . 

Voor de financiën moet er , dringend , een oplossing komen  .  Momenteel kan er niemand verrichtingen 

doen of de huidige kastoestand checken .   

Voorstel om Didier penningmeester te maken ! Facturen komen tenslotte toch terecht op officieel Geoz 

adres : Tuinwijk 12 , 9870 Zulte . 

Financieel :  

Gezien de huidige impasse rond de financiële toestand kan de huidige situatie niet besproken worden .  

 Toestand :  ????? 

Factuur NBA  

Factuur VSDC 

Voorbereiding kalendervergadering  

 14 uur :  vierde + bekertrekking 

14u45 : derde + bekertrekking 

15u30 : tweede + bekertrekking 

16u15 : eerste + bekertrekking  

17uur :  ere = bekertrekking . 

Xavier , Didier , Jelle en Ronny zijn hier aanwezig . Didier zal afroepen , Ronny en Jelle doen 

controle . Jelle en Xavier doen de bekertrekking . 

Evaluatie NA de kalendervergadering : 

Alles is perfect verlopen . 

Er wordt gesteld dat op vrijdagavond het aanvangsuur 20 uur is ( in ONDERLING 

OVERLEG kan dit gewijzigd worden )  
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Belangrijke data :  

16/09/2022 : Start competitie 2022 – 2023 . 

 17/09/2022 om 14 uur bij Christiane & Dirk : Algemene Vergadering. 

 Als voorbereiding op dinsdag 6 sept. Om 19 uur bestuursvergadering . 

Huishoudelijk reglement GEOZ 

 *Het huishoudelijk reglement moet dringend bijgewerkt worden . 

*Ploegen die weigeren hoger te spelen beboeten via puntensysteem ( wordt uitgewerkt door  

   Xavier  ) 

*Ploegen die de datum ( na de kalendervergadering ) veranderen betalen 20 €. 

*Volgens huishoudelijk reglement moet er in ieder lokaal een huishoudelijk reglement aanwezig  

    zijn  

Voorstel ; tegen de AV een copy laten maken van huishoudelijk en speelreglement  om in ieder 

lokaal te geven  ( ( vervanging van groene boekje ) . 

Dit moet dan ook VERPLICHT aanwezig zijn in het lokaal !  

Startfacturen  

Deze zijn nagezien en kunnen verstuurd worden ( 15 augustus ) . 

Betaaltermijn 30 dagen . Niet betaald = NIET spelen . 

Ledenbeheer   

 Niet tekenen op de clubovereenkomst en terug bij je club willen aansluiten = D4 

 De clubs kunnen zich wel rechtstreeks wenden tot de KBGB . 

Letterwaarden 2022-23  

GEOZ zal toetreden tot het systeem van KBGB  

 Xavier contacteert KBGB. 

Volledige uitleg wordt gepubliceerd in het Huishoudelijk Reglement . 

Didier Callens         Xavier Barbier 

Secretaris         voorzitter 

                                              


