
                                                                                                   

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE JAARVERGADERING 

Werkingsjaar 2017-2018  

Plaats/Datum:  Club lokaal, Hof Ter Doest, Lissewege van 20.00u. tot 23u. 

Aanwezig: Gilbert SNAUWAERT, Voorzitter – Raymond DE CONINCK, Secretaris – Clive VAN 
AERDE, penningmeester : cultuur comm.vz.  – Alexander DE VOS, 1ste. Vice-voorzitter / jeugd 
comm.vz.  – Geert NAERT, Imm-Past-vz./ aanwervingscomm.vz  – Donald DUTHIEUW, censor / 
feest comm.vz  – Koen STEEL, Protokolmeester/Comm.Eff.vz/Ambasador – Gerrit GELDOF, 
sociale comm.vz – Johnny HOFMAN, visfestijn(bbq) vz. – Patrick VERSWIJVEL – Bernard 
MAERTENS – Patrick VAN HOVE – Jerry LIEVENS - (Erna VIENNE- niet vergadering) 
Verontschuldigd: Gustaaf GEUENS – Peter BARTHOLOMEUS,2de. Vice vz. – Karel DE 
JAEGHERE – Jan HILLEWAERT – Timothy LOOTENS, 3de. Vice-vz.  
 

AGENDA: 

1. Jaarverslag van de voorzitter: 
De voorzitter presenteert zijn jaarverslag, welk wordt goedgekeurd. 
 

2. Verslag van de penningmeester over het werkingsjaar 2017-2018: 
De penningmeester presenteert zijn jaarverslag, waarin alles duidelijk wordt gesteld met 
uitzondering van visbbq, gezien hier géén stelling wordt genomen daar er beslist is de 
bekomen cijfers te aanvaarden zoals ze zijn. 
De bbq cijfers afgelopen jaar  zijn wel enigszins opgenomen daar het noodzaak is om 
rekeningen op punt te kunnen stellen. 
Er zal naar gewerkt worden om zoveel als mogelijk te trachten te recupereren. (*) 
 
Hij geeft eveneens een overzicht van de toestand van de openstaande rekeningen, ook hier 
gaat het om veel rekeningen uit verleden ! 
En ook  hier zal in de mate van het mogelijke getracht worden zoveel mogelijk te 
recupereren. (*) 
 
(*)=Er dient andermaal gesteld te worden dat rekeningen tijdig dienen te worden 
opgesteld, zoals dit dit werkingsjaar het geval was en dat rekeningen tijdig dienen te 
worden voldaan! 
 
De rekeningen worden goedgekeurd. 
 

3. Vaststelling lidgeld/contributie voor het werkingsjaar 2018-2019: 
Uit de detail rekeningen blijkt dat er een “mali” is over het werkingsjaar t.o.v. het lidgeld. 
Daar er echter kosten zijn die eigen zijn aan het werkingsjaar zelf en niet recurant zijn, 
zoals de viering van het 25 jaar bestaan van de club wordt voorgesteld het 



lidgeld/contrubutie te behouden op 125 € per lid om volgend jaar dan na te zien of dit 
voldoende is. 
Het lidgeld wordt aanvaard. 
 

4. Bevestiging van de benoeming 2de vice/3de.vice van het werkingsjaar 2017-2018: 
-Peter Bartholomeurs, 2de.vice en Timothy Lootens, 3de Vice wordt bekrachtigd. 
 

5. Verkiezing 3de.Vice voorzitter: 
-Jerry Lievens stelt zich kandidaat en wordt aanvaard. 
Hiermede kan gesteld worden dat thans alle actuele leden reeds een voorzitterschap zullen 
hebben opgenomen. 
 

6. Verkiezing Commissie Effectief: 
Het mandaat van Koen Steel als commissie voorzitter effectief loopt einde dit werkingsjaar 
af en volgens de regels schuift Patrick Verswijvel op naar commissie voorzitter en Jan 
Hillewaert schuift op naar onder-voorzitter. 
Een nieuw lid stelt zich kandidaat voor de commissie Johnny Hofman en wordt aanvaard. 
 

7. Verkiezing leden van de Aanwervingscommissie: 
Volgens de geldende regels wordt de commissie samen gesteld uit: 
-de laatste 4 Past-voorzitters: 
 -Gilbert Snauwaert, imm.past.vz > voorzitter v/d commissie 
 -Geert Naert 
 -Karel De Jaeghere 
 -Gerrit Geldhof 
-de voorzitter: 
 -Alexander De Vos 
-de secretaris: 
 -Raymond De Coninck 
Verder worden verkozen: 
-4 leden (effectief): 
 -Timothy Lootens 
 -Donald Duthieuw 
 -Peter Bartholomeus 
 -Bernard Maertens 
-4 leden (plaatsvervangend): 
 -Erna Vienne 
 -Patrick Verswijvel 
 -Johnny Hofman 
 -Jerry Lievens 
 
 

8. Bevestiging van de Commissarissen: 
De twee leden aangeduid, belast met onderzoek van de rekeningen: 
-Donald Duthieuw 



-Johnny Hofman 
Worden terug aanvaard als commissaris. 
 

9. Wijzigingen Statuten: 
Volgende artikels worden gewijzigd/aangepast: 
-Artikel 2: ZETEL: 
De zetel van de Club zal voortaan gevestigd zijn op volgend adres: 
Rijselstraat 274, 8200 Brugge (ten kantore van de penningmeester) i.p.v. Rouaanstraat 42, 
8380-Zeebrugge. 
-Artikel 22: COMMISSIES: 
Gezien de nakende wijzigingen internationaal/nationaal in structuur, zal er volgende 
toevoeging aan artikel gedaan worden : 
“In kader van de komende internationale/nationale structuur wijzigingen worden deze 
aanpassingen/aanvullingen gedaan aan de commissies”. 
 
Voor komend werkingsjaar  wordt beslist de wijzigingen/aanvullingen pas te doen als er 
voldoende kennis is nopens deze zaak, teneinde duidelijk te zijn zal de inkomende 
voorzitter uiterlijk bij de machtsoverdracht zijn bestuursorganogram kenbaar maken. 
 

10. Wijzigingen/Aanpassingen aan Reglement inwendige orde (RIO): 
Volgende artikels worden gewijzigd/aangepast: 
-Artikel 1 – laatste alinea: 
… De prijs van de werkvergadering bedraagt 25 €, deze van de diner 35 €. In voormelde 
bedragen is het aperitief niet inbegrepen. Wordt gewijzigd als volgt: 
…De prijs van de werkvergadering en van de diner zal jaarlijks nagezien, aangepast of 
bevestigd worden door bestuur en ter goedkeuring in vergadering gebracht worden. In de 
prijzen is het aperitief niet inbegrepen. 
 
-Artikel 13 – Laatste Alinea: Voorstelling schrapping: 
 
De Algemene Vergadering delegeert de individuele toewijzing van sommen tot en met 
vijfduizend euro (5.000 €) als volgt. De sociale commissie mag zelfstandig beslissen over de 
toewijzing van steun aan individuele projecten tot en met tweeduizend vijfhonderd euro 
(2.500 €). Voor individuele projecten boven 2.500 € tot en met 5.000 € wordt de beslissing 
genomen door bestuur 
 
Hier onstaat een discussie, waar diverse niet beoogde stellingen door elkaar worden 
gehaald en er dus tot géén akkoord kan gekomen worden. 
Er wordt tenslotte beslist dat een voorstel van aanpassing zal worden uitgewerkt, waarbij 
Patrick Verswijvel een voorstel wil formuleren. 
 
 


