
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2017-2018 - 4 

Plaats/Datum: Ter Doest – 12.10.2017 

Aanwezig: Gilbert SNAUWAERT (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Geert 
NAERT (Imm.Past.Vz.) – Koen STEEL (Protokolmeester & Ambas.)- Johnny HOFMAN   – Jan 
HILLEWAERT  –   Bart CHIELENS – Peter BARTHOLOMEÜS – Bernard MAERTENS – Karel DE 
JAEGHERE. 

Verontschuldigd: Gustaaf GEUENS – Alexander DE VOS – Donald DUTHIEUW – Gerrit 
GELDHOF - Jerry LIEVENS   – Timothy LOOTENS – Clive VAN AERDE – Patrick VAN HOVE – 
Patrick VERSWIJVEL  

Afwezig: Erna VIENNE 

 

AGENDA: 

 

1. Goedkeuring  vorig verslag. –  
 

2. De werkvergadering van 14.09 werd geschrapt wegens “crisistoestand” 
 

 
3. Deze werkvergadering is in zijn geheel voorzien als bespreking van de opgenomen 

voorstellen tot “doorstart” na de problemen die zich in de club hebben gesteld na het 
ontslag van voorzitter Tom Van Kerschaever, 1e.Vice-Voorzitter Bernard Sallet en 
Penningmeester Michel Vandemoortele. 
 
De werkvergadering wordt voorgezeten door Raymond , Secretaris, die na de diverse 
ontslagen het initiatief nam tot het zoeken van oplossingen van de problemen binnen 
de club. 
Hiervoor werden de stichtende leden bijééngeroepen en werd gezamenlijk een 
actieplan opgesteld die de belangrijkste punten van onvrede bevatte en die daarna 
individueel werden besproken met ieder lid door Raymond en waarbij hun standpunt 
werd gevraagd, waarna er daarna terug met de stichtende leden werd afgetoetst om 
tot de huidige voorstellen te komen (hieronder weergegeven). 
Vooreerst wenst Raymond éénieder te danken om hem hebben te willen ontvangen en 
hun medewerking. 
 
 



4. De oplossing voorstellen: 
4.1. Bestuur: 

Daar wij over géén bestuur meer beschikten werd volgens de statuten gezocht naar 
een nieuwe invulling. 
Vooreerst werd Gilbert aangezocht of hij van 2de. Vice-voorzitter wilde 
doorschuiven naar Voorzitter, wat Gilbert aanvaarde, mits volgende voorwaarden: 
-Hij wenst goed begeleid te worden, gezien hij onvoorbereid onmiddellijk 
opschuift. Wat hem werd toegezegd. 
-Hij wil graag het door zijn voorganger samengestelde bestuur zoveel mogelijk te 
behouden als betrokkene dit ook wensen en waar mogelijk. 
-Hij wil graag terug naar een “vriendschappelijke sfeer” 
 
Verder werd Clive Van Aerde aangezocht om penningmeesterschap op zich te 
nemen, Clive aanvaarde onder volgende voorwaarden: 
-Dat er vooreerst een volledige en duidelijke afsluiting gebeurd van vorig 
werkingsjaar. 
-Dat er op zijn minst een “start-hulp” komt, Raymond heeft hem dit toegezegd. 
-Dat hij kan functioneren, zoals het hoort en moet als penningmeester. 
-Dat er geen enkele afwijking is in de rekeningen en systemen, voor wat dan ook. 
 
Tevens is overeengekomen dat vorige penningmeester alles zal verzamelen , de 
afrekeningen zal maken, de volmachten overdragen en alle bescheiden zal 
overmaken. 
-Een steefdatum wordt gesteld op einde october !, zo mogelijk voorheen ! 
Ook Koen en Karel beloven hun medewerking, opdat de uittredende 
penningmeester over alles beschikt. 
-Ook zullen de leden tegen deze datum hun rekening hebben ontvangen. 
-Ook zal er een transparante toestand worden toegelicht aan de leden. 
-Volmachten voortaan aan Penningmeester en Secretaris. 
-Alléén de Penningmeester maakt rekeningen, int alle rekeningen en betaald alle 
rekeningen (hijzelf organiseert zich hoe hij werkt). 
 
Als 1e. Vice Voorzitter komt Alexander De Vos, die doorschuift van 3de.vice vz. 
Als 2e. Vice Voorzitter heeft Peter Bartholomeüs aanvaard zich hiervoor kandidaat 
te stellen (*) en als 3de. Vice Voorzitter heeft Timothy Lootens aanvaard zich 
hiervoor kandidaat te stellen (*) 
 
(*) Dit zal zo snel mogelijk geregeld worden met een buitengewone algemene 
statutaire vergadering. 
 
Als Censor heeft Donald Duthieuw de functie aanvaard. 
 
Verder zal nog gezocht worden naar een tweede Ambassadeur, een Club 
Correspondent en een materiaal beheerder(bijkomende functie die zal afgesplitst 
worden van Archivaris) en een Club Correspondent. 



 
Voor wat betreft de IT en Webside werd een offerte gevraagd aan Tom om deze 
activiteit als leverancier uit te voeren. 
 
 
 

4.2. Club Werking: 
Hier is het bedoeling oplossing te bieden aan (onnodige) discussies, respect voor 
éénieder, Engagement, persoonlijke afrekening, werking in het algemeen. 
-Er wordt dan ook aan éénieder gevraagd, zich hiervoor in te spannen. 
-Te werken volgens de statuten (daarom niet steeds “rigide” maar toch altijd 
minstens volgens de geest. 
-Zal er nazicht komen op “kosten” (vergaderingen, organisaties..) teneinde te zien 
of er prijsbewuster kan worden gewerkt. 
-Er zal vergaderd worden volgens “agenda”. De censor zal hierop toezien. 
-Er zal naar gestreefd worden de vergaderingen op tijd te beginnen (20u.) en te 
beëindigen om 22.00u. 
 
 

4.3. Club Financiën: 
-Zie tevens hierboven “Penningmeester” 
-Rekeningen zullen op tijd komen in de toekomst: 1 Januari – 1 July 
-Eventuele Extra rekeningen binnen de korst mogelijke tijd. 
-Rekeningen dienen tijdig betaald te worden nl.: 
 -Binnen de maand betalen 
 -Na één maand niet betaald: 1ste rappel 
 -Na twee maand niet betaald: 2de rappel 
 -Na drie maand niet betaald: in gebreke stelling ! 
-Het RIO zal worden aangepast (* bij buitengewone alg.Stat.vergadering) 
-De rekeningen intern zullen gesplist worden in: 
 -Rekening Club werking en Reserve Club 
 -Rekening Sociale Werken 
-De commissies zullen zo nodig werkingsbudget ontvangen, waarbinnen zij kunnen 
functioneren. 
 
 

4.4. Commissies: 
-Werken volgens statuten 
-Er zal voor enige commissie nazicht dienen te gebeuren inzake samenstelling, 
gevolg o.a. van ontslag van leden. 
-de Commissie Visfestijn (BBQ) Hier zijn diverse opmerkingen en werd beslist 
hiervoor zo snel mogelijk een afzonderlijke vergadering te houden tussen bestuur, 
afvaardiging der stichtende leden en commissie zelf, teneinde oplossingen te 
vinden. 



-Feestcommissie: Er is zoals bekend een “event” in voorbereiding ter gelegenheid 
van het 25 jaar bestaan van de Club. Alle reeds voorheen genomen opties voor dit 
feest zijn vervallen, derhalve zal aan de feestcommissie gevraagd worden zo snel 
mogelijk hiervoor een nieuwe opstart te doen. 
 
 

4.5. Container: 
Het probleem “container” zal definitief worden opgelost door de container te 
verkopen, hiervoor is een bod van 2.000 €, die voorgelegd word aan de vergadering 
ter aanvaarding of tegenbod. 
Een tegenbod komt van Johnny, die als lid uiteraard voorkeur krijgt en de container 
wordt aldus aan Johnny verkocht. 
 
 

4.6. GEWEST & ZONE: 
-Er was een Gewest/Zone vergadering waarbij uiteraard enige vragen gesteld 
werden over de “crisissituatie” in onze club, hierbij werd hun duidelijk gesteld dat 
wij de problemen in onze club zullen oplossen en hun hierover te berichten. 
-Er is tevens nog een afrekening te maken van onze club naar de zone toe, hier zal 
aan de uittredende penningmeester gevraagd worden, deze rekening af te sluiten 
en over te maken aan de zone. 
-De gewest en zone voorzitter zullen zo zij dit wensen op één onzer vergaderingen 
worden uitgenodigd. 
-De zone voorzitter vraagt een verantwoordelijke uit onze club aan te duiden voor 
de “vredesposter” 
-Reeds ter info… in jaar 2022-2023 is het onze beurt om Zone secretaris te leveren 
en in het jaar 2023-2024 is het onze beurt om Zone voorzitter te leveren, bij dit 
laatste is het eveneens een gebruik dat als wij zone voorzitter leveren, wij ook zone 
penningmeester leveren. 
 
 

5. MEDEDELINGEN: 
-LC MEETJESLAND EEKLO nodigt uit tot deelname aan info- en debatavond “Fusies in 
het Meetjesland”, met een reeks Politiekers en dit in Eeklo op maandag 6.11.2017 om 
19,30u., kaarten kunnen worden gereserveerd door overschrijving van 10€ pp. Op de 
werkingskas van LC Meetjesland-Eeklo BE93 652833509867 
 
-BAD Belevingsfestival, waar wij aan deelnamen organiseert een debriefing van de 
editie 2017 en voorstelling programma 2018 in het auditorium van BNP Fortis Paribas 
te Kortrijk op woensdag 29.11.2017 om 19,30 uur – Reserveren noodzakelijk. 
 
-Karel bezorgde mij het sociaal project “Onze Rugzak Brugge”, waar het gaat om 
kansarmen een “warm” feest te bezorgen op 31.12 – Het voorstel zal worden 
overgemaakt aan de Sociale Commissie. 
 



-Gouverneur Marc Cosyns, district 112A, doet een dringende oproep van LCIF voor 
bijdrage om tussen te komen bij natuurrampen (o.a. Orkaan Harvey, Orkaan Irma, 
getroffen gebieden Mexico,…) – De vraag zal ter behandeling eveneens doorgemaakt 
worden aan de Sociale Commissie. 
 
 

6. OFFICIËLE AANSTELLING VOORZITTER: 
Tot slot van de vergadering wordt Gilbert officieel aangesteld als onze nieuwe 
voorzitter. 
Imm.Past voorzitter Geert “pint” hem het kenteken van voorzitter op, waarna de 
vergadering wordt afgesloten. 


