
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2016-2017  - 8 

Plaats/Datum: Ter Doest – 09.02.2017 

Aanwezig: Geert NAERT (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Bernard SALLET ( 

2de Vice-Vz -Censor-Protokol) Tom VAN KERSCHAVER (1e.Vice-Vz) – Johnny HOFMAN ( 

Com.Vz Effectieven) –  Donald DUTHIEUW  – Jan HILLEWAERT – Gilbert SNAUWAERT  – 

Bernard MAERTENS – Karel DE JAEGHERE – Patrick VERSWIJVEL- Patrick VAN HOVE –

Alexander DE VOS  

Verontschuldigd: Bart CHIELENS  – Gustaaf GEUENS –Jerry LIEVENS – Michel 

VANDEMOORTELE – Koen STEEL – Clive VAN AERDE –  

Afwezig: Timothy LOOTENS – Erna VIENNE 

 

AGENDA: 

 

1. Goedkeuring  vorig verslag (2016/2017 – 7 

 

2. Uitnodigen NIEUWE potentiële leden op 27.4: 

Met deze beslissing genomen door commissie effectief is in weze géén probleem naar 

doelstelling, maar wel naar inhoud – er is géén akkoord dat ze komen voor ze door de 

club zijn aanvaard ! Het kan deontologisch niet dat men iemand uitnodigt  tot 

kennismaking met de club en wanneer hij/zij dan aanvaard om lid te worden, dan pas 

hun te stellen dat ze niet zouden zijn aanvaard – na bespreking is iedereen unaniem 

hiermede akkoord – Ze zullen dus eerst door de aanwervingscommissie worden ter 

aanvaarding worden voorgelegd, waarna ze zullen uitgenodigd worden. 

Johnny zal het cur.vit. opvragen om over te gaan tot stemming. 

 

 

3. LIONS CENTENIAL: 

Het programma werd door Karel overgemaakt aan secretaris, die het inmiddels reeds 

aan alle leden heeft toegezonden – Er is tot op heden nog maar één inschrijving van 

onze club !!! 

Karel licht nogmaals programma toe, en bezorgd aan iedereen flyers van het gebeuren. 

Er wordt gevraagd zo snel mogelijk in te schrijven bij Karel ! 

 

 

 



 

4. MID-WINTERFEEST: 

Het mid-winterfeest georganiseerd door de feestcommissie zal doorgaan in Restaurant 

“DEL ZILVERLINDE” op donderdag 23.Februari 2017 om 19,30u. 

Onze Club en feestcommissie voorzitter Donald Duthieuw rekent op een massale 

aanwezigheid en hoopt u in Aartrijke te mogen begroeten. 

-De kledij is “Stadskledij” 

 

Het voorgestelde menu ziet er als volgt uit: 

<  Champagne Bernard Remy 

 Met 3 verzorgde hapjes en fingerfood 

 ***** 

 Sint-Jacobsnootjes 

 Risotto / Wortel / Beuk zwam 

 ***** 

 Parelhoen (billetje wordt bij gerserveerd) 

 Gekarameliseerd witloof / Knolselder 

 Roomaardappeltjes 

 ***** 

 Mascarpone / Sinaas / Olie van Citroenverbena / Macarons 

 Panna cotta / Chocolade / Ijs van yoghurt / Passievrucht 

 ***** 

 2x Koffie met versnapperingen 

 Aangepaste wijnen (tot aan het nagerecht) 

 

 PRIJS: 80 € per persoon 

 

AANDACHT : INSCHRIJVEN Bij DONALD !!! (liefst zo mogelijk a.u.b.) 

Mail: Donald.duthieuw@telenet.be 

Tel.: 050/ 31 78 64 

Mobile: 0475/ 748450 

 

 

5. FINANCIËLE SITUATIE: 

Tom geeft presentatie van een simulatie van de kosten van de club en het feit dat er 

actueel niet meer geleefd word volgens het principe van “Lionisme” nl. splitsing van 

rekeningen: club werking – sociale werking. 

Uit de presentatie ontstaat een discussie, waaruit duidelijk blijkt dat de toestand 

dieper  en vollediger (*) dient  te worden nagezien alvorens tot een beslissing te 

kunnen komen. 

(*) = algemene rekeningen toestand. 

Teneinde hieraan te voldoen, wordt de discussie beëindigd en zal (voltallig) bestuur de 

zaak opnieuw nazien en daarna de zaak opnieuw voorleggen. 

 

 

mailto:Donald.duthieuw@telenet.be


6. ALGEMEEN: 

Er zijn géén noemenswaardige vragen/opmerkingen, behoudens: 

- dat Johnny nogmaals aandringt dat de rekeningen toestand snel een duidelijk word 

opgelost. 

- dat er hoogst dringend een aanvang dient gemaakt te worden met de 

voorbereidingen van het visfestijn. 

 

7. EXTRA MEDEDELING !!! 

De nieuwjaarsreceptie van 16.2.2017 met de andere clubs uit de zone wordt afgelast, 

wegens gebrek aan inschrijvingen ( belangstelling) van de andere Lions clubs 

 

 

 

 


