
                                                                                                   

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE JAARVERGADERING 

Werkingsjaar 2018-2019 

Plaats/Datum:  28.03.2019, Restaurant Ter Doest van 20.00u. tot 22,30u. 

Aanwezig: Alexander DE VOS, Voorzitter – Raymond DE CONINCK, Secretaris – Karel DE 
JAEGHERE – Gerrit GELDHOF – Johnny HOFMAN – Gilbert SNAUWAERT -  Koen STEEL – 
Patrick VERSWIJVEL – Erna VIENNE 
Afwezig: Peter BARTHOLOMEUS – Donald DUTHIEUW -  Jerry LIEVENS – Bernard MAERTENS 
– Geert NAERT – Clive VAN AERDE – Patrick VAN HOVE –Gustave GEUENS 
 

 

AGENDA: 

1. OPENING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER: 

-Beraadslaging Quorum: Actueel 14 effectieve leden + 2 leden at large + 1 lid at life= 17 
leden > 51% = 8,67 of 9 leden het quorum is juist bereikt ! 

 

2. JAARVERSLAG VAN DE VOORZITTER: 

De voorzitter brengt zijn jaarverslag (Zie verslag in bijlage). 

 

3. GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG: 

Het verslag van de voorzitter wordt algemeen goedgekeurd. 

4. VOORLEGGEN VAN DE JAARREKENING: 

>De penningmeester is door privé omstandigheden heden avond niet in de mogelijkheid de 
vergadering bij te wonen. (Viert zijn 60ste verjaardag – Geluk gewenst !) 

>Eveneens is door vergetelheid, waarvoor de penningmeester zich wenst te 
verontschuldigen de jaarrekening nog niet voorgelegd aan de commissarissen, dit zal 
eerstdaags gebeuren. 

>Ten dien einde stelt het bestuur voor de rekeningen, thans reeds te overhandigen aan de 
leden, maar de toelichting en goedkeuring/ontlasting te verdagen naar een “Buitengewone 
Algemene vergadering” die zal gehouden worden op 25.april e.k. 

 



5. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING: 

Zie voorgaande paragraaf. 

 

6. VERKIEZING VICE-VOORZITTERS: 

Er is een actueel probleem ! De 1ste Vice-Voorzitter vraagt enkele weken bedenktijd, tevens 
is er een probleem inzake de volgende Vice-Voorzitters. 

Ook dit punt wordt verdaagd naar de volgende Buitengewone Algemene Vergadering. 

 

7. VERKIEZING VAN DE LEDEN COMMISSIE EFFECTIEF: 

>door omstandigheden nl. het ontslag van Jan Hillewaert, onder-vz. Van de commissie 
schuift commissie lid op naar voorzitterschap,dat hij aanvaard. 

>er wordt een nieuwe onder-vz gekozen : Koen Steel 

>er wordt een nieuw commissie lid verkozen: Gilbert Snauwaert 

 

 

8. VERKIEZING VAN DE LEDEN AANWERVINGSCOMMISSIE: 

>Rekening houdende met de statuten en de voorheen genomen beslissingen, zal de 
aanwervingscommissie er voor het werkingsjaar 2019-2020 als volgt uitzien: 

-Voorzitter v/d commissie: Alexander DE VOS 

-Secretaris: Raymond DE CONINCK 

-Effectieve leden: 

 1.: Gilbert SNAUWAERT 

 2.: Geert NAERT 

 3.: Karel DE JAEGHERE 

 

 Te verkiezen: 

 4.: Johnny HOFMAN 

 

 



-Plaatsvervangende leden: 

 1.: Donald DUTHIEUW 

 2.: Patrick VERSWIJVEL 

 3.:Jerry LIEVENS 

 4.: Bernard MAERTENS 

Er worden uitzonderlijk, gezien de situatie in de club nog volgende opvolgers gekozen: 

- Gerrit GELDHOF 
- Erna VIENNE 
- Koen STEEL 

Dit teneinde als de noodzaak zich voordoet, verder te kunnen doorschuiven. 

 

9. VERKIEZING COMMISSARISSEN VOOR WERKINGSJAAR 2019-2020: 

De huidige commissarissen worden herkozen voor volgende werkingsjaar. 

-Donald DUTHIEUW 

-Johnny HOFMAN 

 

10. WIJZIGING/AANPASSING: 

-Art.2: ZETEL VAN DE CLUB : is gevestigd: Rijselstraat 274, 8200 Brugge i.p.v. nog 
Rouaanstraat 42, 8380-Zeebrugge. 

Goedgekeurd. 

 

11. WIJZIGING/AANPASSING RIO: 

-Art.1 laatste paragraaf/laatste alinea: De prijs van de werkvergadering bedraagt 25€, deze 
van diner 35€. In voormelde bedragen is het aperitief niet inbegrepen wordt vervangen door: 

De prijs van werk- en dinervergadering bedraagt 50€ te vermeerderen met de genuttigde 
dranken, gedeeld door het aantal deelnemers aan de vergadering. 

Hier is een opmerking, dat dit in conflict zou kunnen komen met duidelijkheid inzake de 
verplichting van de werkvergadering ! – Er wordt dan ook besloten, dit punt opnieuw te 
bekijken en het eveneens mits nieuw voorstel voor te leggen op de volgende 
Buitengewone Algemene Vergadering. 

 



 

 

-Art.13 laatste paragraaf: De Algemene vergadering delegeert de individuele toewijzing van 
sommen tot en met vijfduizend euro….. wordt vervangen door: 

Géén enkel lid kan de club engageren boven het gedetailleerd budget dat hem 
voorafgaandelijk is toegekend door het bestuur binnen het kader van zijn functie. 

Opnieuw ontstaat hier een discussie terzake, meer bepaald de toedracht van de zaak. 

Teneinde nutteloze conversaties en conflicten te hebben wordt eveneens nogmaals deze 
zaak te bestuderen, rekening houdende met de gemaakte opmerkingen 

Ook deze zaak zal opnieuw besproken worden op de volgende Buitengewone Algemene 
vergadering. 

 

12. VASTSTELLING VAN HET LIDGELD of CONTRIBUTIE VOOR HET WERKINGSJAAR 2019-2020: 

Bij nazicht van de werkingsrekening inkomsten/uitgaven door het bestuur, kan worden 
geconcludeerd dat het huidige lidgeld van 125€ actueel toereikend is en er wordt dan ook 
aan de vergadering voorgesteld dit lidgeld ook aan te houden voor volgend werkingsjaar. 

Gezien er toch een Buitengewone Algemene Vergadering is en om conform te handelen, 
wordt ook dit punt verschoven naar de volgende Buitengewone Algemene Vergadering. 

 

De vergadering alle punten behandeld hebbende wordt de Statutaire vergadering  gesloten. 

DIENSTMEDEDELINGEN door de Voorzitter: 

-De werkvergadering van 11.4.2019 wordt een Diner vergadering, waarop wij als gast zullen 
hebben de heer Karl Gheysen, Directeur-Generaal van APZI, teneinde iedereen kennis te laten 
maken met elkaar in het kader van de komende samenwerking inzake ons zomer-event 

-De diner vergadering van 25.4.2019 wordt een Buitengewone Statutaire Vergadering. 

 


