
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2018-2019 – 6 

Plaats/Datum: Ter Doest – 10.1.2019 

Aanwezig:  Alexander DE VOS (voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris)  - Gerrit 
GELDHOF- Gilbert SNAUWAERT  – Johnny HOFMAN – Geert NAERT- Bernaerd MAERTENS – 
Erna VIENNE – Donald DUTHIEUW 
 
Verontschuldigd: -Gustaaf GEUENS   – Timothy LOOTENS – Koen STEEL   - Patrick VAN HOVE 
– Jerry LIEVENS  – Karel DE JAEGHERE – Patrick VERSWIJVEL – Clive VAN AERDE – Peter 
BARTHOLOMEUS -  kandidaat Lid Geert WILLEMS – kandidaat Lid Geert VANDECAPPELLE 

 

 

AGENDA: 

1. De voorzitter opent de vergadering en brengt de beste wensen over voor het nieuwe jaar. 
 

2. De protocolmeester geeft menu van de avond weer. 
 

3. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd (er is wel opmerking inzake 
vermelding aanwezig/afwezig = zie punt 4). 
 

4. Er is nog steeds enige onduidelijkheid inzake aanmeldingen en afmeldingen. 

In concreto vraagt de secretaris nogmaals enige aanduidingen aan de leden: 

-Erna stelt dat ze zich aanmeldt, maar dan blijkbaar op lijst komt afwezig ? 

-Bernard kan geen toegang krijgen tot bestand. 

De secretaris stelt dat dit reeds verschillende malen is aangekaart en dat hij hier niet kan in 
tussenkomen, daar hij niet op de hoogte is hoe systeem werkt. 

Verder doet Peter, die als clubcorrespondent deze zaak beheerd steeds en snel het nodige, 
wanneer hij problemen heeft vraagt hij dit aan Tom, die thans als leverancier het systeem 
beheerd.... er zal aan Peter nogmaals gevraagd worden of hij de opmerkingen even wil 
nazien, doch stelt de secretaris dat ook de leden even moeten medewerken… het is een 
feit dat de leden niet allemaal de gewoonte hebben te antwoorden wanneer hun iets 
wordt gevraagd !!! 

Er wordt tevens gesteld wanneer Tom geen afdoend antwoord geeft, er een einde moet 
gesteld worden aan de overeenkomst… dit beantwoordt uiteraard aan de logica, maar… 



wij moeten er ons ook van bewust zijn, dat ons systeem EIGEN is aan de club (DEDICATED) 
en dat het niet zo maar mogelijk is naar andere providor over te gaan, er zal dan opnieuw 
een nieuw systeem moeten worden uitgewerkt !. 

Het Bestuur zal zich hierover in de nabije toekomst beraden en komt hier dan op terug. 

5. MID WINTERFEEST: 
Gaat dus door op 15.3 e.K. hebben actueel toegezegd: 
-Alexander & Varvara 
-Raymond & Mireille 
-Gerrit & Josiaene 
-Donald & Monique 
-Erna & Hugo 
-Geert & Ann 
-Gilbert & Katrien 
-Jerry & Alexandra 
Hebben zich verontschuldigd: 
-Johnny & Sophie 
-Peter & Dominique 
Graag nog een berichtje van de andere ? 
 

6. BBQ – STAND VAN ZAKEN: 
De voorzitter en secretaris hadden inmiddels een onderhoud met de voorzitter van APZI, 
die positief staat tegenover het plan van samenwerking, hij zal dit voorleggen aan zijn 
directiecomité en RvB en dan definitief antwoord bezorgen. 
 
De afspraak met de voorzitter van de Maritieme Kring diende op diens verzoek verdaagd te 
worden en moet dus nog plaatsvinden. 
 
  

7. FILMFESTIVAL LIONS BRUGGE: 
Een uitnodiging voor deelname aan Filmfestival Lions Brugge op 19.3. kwam ons toe. 
 

8. BAD 2019: 
De vraag wordt gesteld opdat wij terug zouden deelnemen aan deze organisatie, die 
eigenlijk een organisatie is van sociale commissie. 
Na bespreking is er unaniem akkoord om terug deel te nemen. 
De deelname prijs is dit jaar verhoogd naar1.500 €, er zal aan de penningmeester gevraagd 
worden dit te betalen. 
Wat inzetten van onze leden op BAD betreft, hier komen wij op terug op ogenblik dat BAD 
organisatie zijn voorstellen doet. 
Er wordt aan de sociale commissie gevraagd inmiddels al eens na te zien en contact op te 
nemen met de organisaties die wij voorzien van “vrijkaarten” voor het BAD festival welke  
doorgaat op donderdag 25.4.2019 in De Panne. 
 
 



9. INTERNATIONALE CONVENTIE 2019 – MILAAN: 
Dit jaar gaat de internationale conventie door in Europa, in Italië, Milaan van 5 tot 
9.7.2019. 
Geert vraagt terug te komen op vroeger idee nl. hieraan deel te nemen, het bestuur zal dit 
bespreken en hierop terug komen.  


