
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2016-2017  - 10 

Plaats/Datum: Ter Doest – 11.5.2017 

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

(Penningmeester) Tom VAN KERSCHAEVER (1e.vice Voorzitter)  – Bernard SALLET (2e.vice Vz 

& Cencor – Protokol) – Koen STEEL - Johnny HOFMAN   – Jan HILLEWAERT  – Karel DE 

JAEGHERE – Bart CHIELENS – Gerrit GELDHOF en nieuwe leden: Peter BARTHOLOMEUS – 

Bruno LAMIROY  

Verontschuldigd: Gustaaf GEUENS –Jerry LIEVENS – Michel VANDEMOORTELE – Clive VAN 

AERDE – Gilbert SNAUWAERT – Timothy LOOTENS – Alexander DE VOS –Patrick 

VERSWIJVEL – Patrick VAN HOVE   

Afwezig: Donald DUTHIEUW 

 

AGENDA: 

 

1. Goedkeuring  vorig verslag (2016/2017 – 9) 

 

2. VOORSTELLING NIEUWE LEDEN: 

 

-peter Johnny stelt zijn kandidaat Bruno LAMIROY voor 

-peter Geert stelt zijn kandidaat Peter BARTHOLOMEUS voor 

 

3. KINDERPOSTER 

Tom geeft verslag nopens de uitslag van de wedstrijd. 

Hij zal de instellingen welke deelnamen op de hoogte brengen. 

De posters zullen worden tentoongesteld aan de ingang bij ons Visfestijn in augustus. 

 

4. UITREIKING CHEQUES SOCIALE WERKEN 

Dit zal zoals voorzien in de agenda plaatsvinden op 08.06.2017, daar dit de laatste 

vergadering is van het werkingsjaar en deze vergadering belangrijk is voor de 

voorbereiding van het visfestijn, zal de vergadering vervroegd worden naar 18.30u.!!! 

Na de vergadering zal de cheque uitreiking aansluitend gebeuren dit om 20.00u. 

 

5. COMMISSIE VISFESTIJN: 

Commissie voorzitter doet een uitleg van de stand van zaken. 

(Zie verslag in bijlage & draaiboek 2017) 



 

Koen stelt eveneens de belangrijke vraag !!! 

“Wie zal aanwezig zijn op het visfestijn” dit teneinde de taken te kunnen vastleggen. 

Gezien de belangrijkheid van deze vraag, gelieve aan Koen per omgaande te willen 

mededelen of u al dan niet aanwezig zal zijn ! 

6. RONDVRAAG: 

Bij de rondvraag maakt Erna er attent op dat het belangrijk is dat onze Sociale Werken 

meer in de “etalage” zouden geplaatst worden, dit teneinde méér zichtbaarheid aan de 

buitenwereld te geven van wat wij doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


