
                                                                                                   

VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 

WERKINGSJAAR 2016-2017 

Plaats/Datum: Ter Doest – 23.03.2017 

Aanwezig: Geert NAERT (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Erna VIENNE 

(Penningmeester) – Tom VAN KERSCHAVER (1e.Vice Voorzitter) – Bernard SALLET (2de Vice- 

Voorzitter & Protokol-Censor) – Karel DE JAEGHERE (Imm.Past Vz. & Zone Voorzitter) –

Alexander DE VOS – Donald DUTHIEUW – Jan HILLEWAERT – Gilbert SNAUWAERT – Koen 

STEEL – Michel VANDEMOORTELE – Patrick VAN HOVE – Patrick VERSWIJVEL  

Verontschuldigd: Bart CHIELENS  – Gustaaf GEUENS – Gerrit GELDHOF – Johnny HOFMAN – 

Bernard MAERTENS –Clive VAN AERDE 

Afwezig: Timothy LOOTENS – Jerry LIEVENS 

 

AGENDA: 

 

1. INLEIDING en VOORSTEL VERLOOP DER ALGEMENE VERGADERING: 

De voorzitter deelt mede dat er aan gehouden werd de algemene vergadering op de 

normaal geplande datum en volgens statuten noodzakelijk te laten plaatsvinden, 

ondanks het feit dat inzake de financiën men niet op tijd is, derhalve zal er  voor de 

rekeningen een “Buitengewone Algemene Vergadering” worden gehouden op 

donderdag 27.04.2017 om 19,30u. 

 

2. JAARVERSLAG VAN DE VOORZITTER: 

Aansluitend op inleiding deelt voorzitter mede dat hij zijn “schriftelijk verslag” in 

geheel met het financieel verslag zal overmaken. 

Hij geeft een exposé over zijn werkingsjaar, die een “moeilijk” jaar was, maar met een 

positieve uitslag… hij is blij dat Michel terug keert naar effectief lid, dat er een reeks 

nieuwe leden in aankomst is, die zo snel mogelijk zullen behandeld worden door de 

aanwervingscommissie.  

Spijtig heeft hij ook een minder goede mededeling, nl. een uurtje voor de vergadering 

deelde ons stichtend lid/ Life & Privilegend lid Gustaaf Geuens zijn ontslag in wegens 

gezondheidsredenen.  

Er zal naar een gepaste formule worden gezocht om Staf te eren voor zijn jarenlang 

Lions lidmaatschap. 

Tot Slot bedankt de voorzitter zijn bestuur voor hun gewaardeerde hulp. 

 

 



 

3. VERKIEZING VAN 2e. & 3e. VICE-VOORZITTER: 

Na rondvraag bij de leden door de Voorzitter werden twee leden bereid gevonden om 

zich kandidaat te stellen voor de functies van respectievelijk 2e. en 3e. Vice-Voorzitter, 

er dient  zich aan deze twee functies te verkiezen, daar er in verleden één functie nog 

ontbrak. 

Er wordt overgegaan tot de verkiezing der twee voorgestelde kandidaten, die met 

overgrote meerderheid verkozen worden. 

Dus in concreto voor volgend werkingsjaar: Lion Gilbert SNAUWAERT, 2e. Vice-

Voorzitter en Lion Alexander DE VOS 3e. Vice-Voorzitter. 

 

 

4. VERKIEZING LID COMMISSIE EFFECTIEF: 

Als lid voor de commissie effectief wordt verkozen: Lion Jan HiLLEWAERT. 

De Commissie Effectief voor volgend werkingsjaar ziet er aldus als volgt uit: 

Lion Koen STEEL, voorzitter commissie – Lion Patrick VERSWIJVEL, vice-voorzitter 

commissie en Lion Jan HILLEWAERT, lid commissie. 

 

 

5. VERKIEZING VAN DE AANWERVINGSCOMMISSIE: 

Er wordt thans overgegaan tot de verkiezing van de aanwervingscommissie. 

Worden verkozen bij lottrekking tot effectief lid: 

-Lion Erna VIENNE 

-Lion Bart CHIELENS 

-Lion Gilbert SNAUWAERT 

-Lion Koen STEEL 

Worden verkozen bij lottrekking tot plaatsvervangend lid: 

-Lion Patrick VAN HOVE 

-Lion Michel VANDEMOORTELE 

-Lion Bernard MAERTENS 

-Lion Clive VAN AERDE 

 

De AANWERVINGSCOMMISSIE voor volgend werkingsjaar ziet er aldus als volgt uit: 

-Statutaire Leden:  

 -Voorzitter commissie: Lion Geert NAERT (imm.Past-Vz.) 

 -Lion Tom VAN KERSCHAVER (club voorzitter) 

 -Lion Raymond DE CONINCK (Secretaris) 

 -Lion Karel DE JAEGHERE (Past-Vz.) 

 -Lion Gerrit GELDHOF (Past-Vz.) 

 -Lion Patrick VERSWIJVEL (Past-Vz.) 

-Verkozen effectieve leden: zie verkozenen hierboven. 

-Verkozen plaatsvervangende leden: zie verkozenen hierboven. 

 

  



6. INKOMEND VOORZITTER TOM VAN KERSCHAVER stelt zijn bestuur voor zijn 

werkingsjaar voor: 

-Voorzitter: Lion Tom VAN KERSCHAVER 

-Secretaris: Lion Raymond DE CONINCK 

-Penningmeester: Lion Michel VANDEMOORTELE 

-1e. Vice-Voorzitter: Lion Bernard SALLET 

-2e. Vice-Voorzitter: Lion Gilbert SNAUWAERT 

-3e. Vice-Voorzitter: Lion Alexander DE VOS 

-Imm.Past-Voorzitter:Lion  Geert NAERT 

-Censor: Lion Bernard SALLET 

-Protokolmeester: Lion Koen STEEL 

-Commissie Effectief Voorzitter: Lion Koen Steel 

-Commissies: 

 -Sociale Commissie: Lion Gerrit GELDHOF, comm.vz. 

 -Commissie Visfestijn: Lion Johnny HOFMAN, comm.vz. 

 -Cultuur Commissie: Lion Clive VAN AERDE, comm.vz. 

 -Commissie Feesten: Lion Donald DUTHIEUW, comm.vz 

 -Commissie Jeugd:Lion Alexander DE VOS 

 -Aanwervingscommissie: Lion Geert NAERT, comm.vz. 

Verdere invullingen, zoals de samenstelling van de commissies zal verder 

uitgewerkt worden en ten gepaste tijde worden medegedeeld. 

 

Tevens legt Tom reeds een “draft” voor van zijn jaarprogramma, die eveneens 

verder zal worden uitgewerkt en dan medegedeeld. 

 

7. MEDEDELINGEN VAN DE SECRETARIS: 

Er werden volgende uitnodigingen ontvangen: 

-7.1. NATIONALE SPELE SPECIAL OLYMPICS: 

Hiervoor worden Lions vrijwilligers gevraagd op 25.5 – 26.5 en 27.5, indien er leden zijn 

die zich hiertoe geroepen voelen dit voor einde maand aan de secretaris mede te 

delen, die ze dan zal doormaken aan Brussel. 

 

-7.2. 26ste. LENTECONVENTIE DISTRICT 112 A te Dendermonde op 29.4.2017: 

Iedereen zal via mail eveneens reeds rechtstreeks een uitnodiging hebben ontvangen. 

Een oproep wordt gedaan wie er wil deelnemen. 

 

-7.3. CULTUUR COMMISSIE richt spreekbeurt in met de Heer Piet VAN 

TEMSCHE,voorzitter Zeebrugse Visveiling,  die zal spreken over : “Ervaringen van een 

voedseldeskundige”. Een oproep tot deelname wordt gedaan en bij eerste rondvraag 

tellen wij 14 deelnemers, dit is alhoewel er niet op massale opkomst werd gerekend 

bijzonder weinig ! Na discussie wordt andermaal beslist dat deze vergadering niet 

alléén de partners worden uitgenodigd maar ook vreemden kunnen worden 

uitgenodigd wel met een bepaalde restrictie t.o.v. de nieuwe potentiële leden (zie 

beslissing reeds genomen in vorige vergadering). 



Het is noodzaak zo snel mogelijk de deelname te bevestigen, teneinde organisatorisch 

alles vlot en goed te laten verlopen. 

 

-7.4. LIONS DE PINTE MILLENIUM: nodigt uit tot deelname aan “Grote Wijn Quiz” te 

Gent op 21.4 – Is er belangstelling onder de leden om een “team” samen te stellen 

voor deelname ?  

Hierop is géén reactie en er wordt dus vanuit gegaan dat er géén belangstelling is ! 

 

8. WOORD AAN KAREL: 

De Zone voorzitter krijgt het woord om nog enige nadere en laatste info te verlenen 

inzake de Lions Centenial organisatie van zondag a.s. 

 

De vergadering alle agenda punten behandeld hebbende wordt besloten met een drink  

aangeboden door de Voorzitter  

 

 

 

 

 


