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AGENDA: 

1. De voorzitter heet iedereen welkom en vraagt één minuut stilte ter nagedachtenis van 
mevrouw Van Damme, schoonmoeder van ons lid Koen Steel. 
 

2. Goedkeuring  vorig verslag. –  
 

3. Verdere toelichting van de secretaris inzake de stand van zaken in het programma 
“heroriëntering” 

 
3.1. Commissie ‘visfestijn” (BBQ): 

Zoals gemeld bij de vorige werkvergadering, is hieromtrent een afzonderlijke 
vergadering geweest, met de commissie gezien de diverse opmerkingen die er dien 
aangaande waren. 
Het was de bedoeling oplossingen en concursussen te vinden om: 
Onvrede – discussies – persoonlijke afrekeningen – respect – eigen interpretaties – 
engagement – financiën op te lossen en terug tot een “vriendschappelijke” en 
“goede” werking te komen. 
Dit alles met vermijden van onnodige en persoonlijke opmerkingen, waarbij het 
nooit echt duidelijk is of dit uit opportunisme is om problemen te scheppen waar 
er geen zijn of zelfs voordelen te halen uit de daaruit resulterende chaos. 
De oplossingen werden dan ook gezocht in een sfeer van neutraliteit en 
vriendschap en er werden volgende beslissingen genomen: 
- BBQ zal, traditiegetrouw worden verder gezet dit o.a. ook omwille van het feit 

dat onze club dit jaar 25 jaar bestaat, er ervaren word dat onderbreking géén 
goed signaal is naar buitenwereld en sponsors. 

- De “kwaliteit” die wij steeds hebben geboden, moet aangehouden worden. 



- Er zal rekening gehouden worden met de diverse opmerkingen bij de 
organisatie en verwerkt worden in “draaiboek” 

- Er zal zo snel mogelijk gestart worden met de werkzaamheden, zodat er tijdig 
kan worden ingespeeld op de noden (kaarten op tijd, inlichtingen op tijd, …) 

- Er wordt en zal worden aangedrongen door de commissie, dat iedereen zich 
zoveel mogelijk inzet om de BBQ terug ook volgende editie tot een succes te 
maken. 
 
 

3.2.  Club correspondent – IT/Web: 
-Zoals reeds medegedeeld heeft Peter Bartholomeüs aanvaard de nieuwe club   
correspondent te zijn. 
-Een akkoord werd bereikt met Tom om de IT/Web verder te verzorgen als 
leverancier voor het werkingsjaar. Een vergadering dienaangaande diende 
geschrapt te worden door ziekte van Tom en zal in de komende dagen doorgaan, 
waarna wij hierover verslag zullen uitbrengen. 
 
 

3.3. Financiën: 
-Hier dient nog aan gewerkt te worden. 
-Het is zo dat de secretaris een gesprek zal hebben met Erna (uittredend 
penningmeester) om: 
 -De overname te regelen 

-Haar te verzoeken de laatste rekeningen naar de leden, zo snel mogelijk op 
te maken en aan de leden te bezorgen. 
-De rekeningen van afgelopen BBQ te regelen (met Koen ?,  Karel ?   
Bernard ? Johnny ? ..) 
-Ook hier zal dan verder verslag volgen 

 

4. DIVERSEN: 
De voorzitter en secretaris geven bericht van verschillende uitnodigingen en 
mededelingen die werden ontvangen: 
 
-SEMINARIE “QUO VADIS ?” 
Uitnodiging door Gouverneur in Gent Expo op zaterdag 2.12.2017 vanaf 09,30u. tot 
omstreeks 13,30u. – inschrijving(en) bevestigen. 
 
-BRILLENINZAMELACTIE 2017-2018: 
De brillen kunnen ingeleverd worden: 
 -Op de dag van de Algemene Vergadering op 9.12.2017 in Diegem 
 -Op de Districten Conventie 112A op 21.4.2018 in Gent 
 -Op de Nationale Conventie op 2.6.2018 in Brugge 
Er zal aan Tom gevraagd worden, waar de bussen zijn. 
 



 
 
-ALGEMENE VERGADERINGEN 2017 
Deze gaat door in Crowne Plaza Brussels Airport te Diegem (Leonardo Da Vincilaan 4, 
1831 Diegem 
-Aanvang: 10,30u. 
-Validatiebureaus open van 08,30u. tot 10,15u. 
Hier is de vraag wie gaat er ?, gelieve dit mede te delen aan de Secretaris voor 1.12. 
e.k. 
 
-60 JAAR LEO’s: 
Het Nationale bestuur van Leo’s nodigt uit op afterwork party op 8.12.2017 in Jeux 
d’hiver, Chemin du Croquet 1, 1000 Brussel vanaf 19u. tot middagnacht. 
 
-CULTUUR & CAFE LIONS CLUB BLANKENBERGE: 
LC Blankenberge nodigt uit op dit event in het Kusttheater te Blankenberge op vrijdag 
9.2.2018 met als gast Willem Vermandere. 
 

5. ACTIE LIONS “DIABETES” 
Lions Ambassadeur Koen geeft een toelichting inzake dit project inzake de week van 
diabetes 
 
 

 

 


