
                                                                                                   

VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE STATUTAIRE JAARVERGADERING 

Werkingsjaar 2018-2019 

Plaats/Datum:  09.05.2019, Restaurant Ter Doest van 20.00u. tot 22,00u. 

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

 

AGENDA: 

1. OPENING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER: 

De voorzitter opent de vergadering en geeft toelichting nopens de beslissingen van de 
vorige Algemene Vergadering en de punten daarin thans verwezen naar deze nieuwe 
bijkomende  Buitengewone Algemene Vergadering. 

 

2. GOEDKEURING VAN NIEUW (extra) ARTIKEL in het R.I.O.: 
Het artikel wordt door de vergadering besproken en goedgekeurd om toe te voegen aan 
het R.I.O. 
Het artikel luid als volgt: 
“De leden zijn als lid, zelf verantwoordelijk voor hun rekeningen t.o.v. de club, ook als hun 
rekeningen zouden betaald worden door derden (bedrijf). Rekeningen kunnen dus niet 
geprotesteerd worden door andere. 
Na ontvangst van de rekening heeft het lid 30 dagen tijd om opmerkingen en/of protest 
over te maken nopens de rekening aan de penningmeester. 
Na deze spertijd is men automatisch akkoord met de rekening en dient de betaling 
onmiddellijk te gebeuren. 
 
 

3. VERKIEZING : VOORZITTER – 1ste Vice-VOORZITTER – 2de Vice-VOORZITTER: 
- Het gegeven bekent dat wij voor het volgende werkingsjaar over géén voorzitter en 

1ste,2de vice-voorzitter beschikken werd kandidaat opgevraagd onder alle leden. 
- Hierop kwam géén reactie ! 
- Er wordt thans een vrij en open debat voorgesteld over hoe moet het nu verder met de 

club en hoe lossen wij het probleem op. 



- Hierbij komt in concreto als oplossing uiteindelijk naar voor: 
Raymond aanvaardt het voorzitterschap op te nemen voor het volgend werkingsjaar, 
echter onder de voorwaarde dat het géén oplossing is om de eerstvolgende 12 
maanden in te vullen, maar een aanzet is tot continuïteit, wat inhoud dat Donald 
aanvaard het 1ste Vice-Voorzitterschap op te nemen en Erna aanvaard het 2de Vice-
Voorzitterschap op te nemen (wat zijzelf voorafgaandelijk onder elkaar hadden 
afgesproken).Dit met het oog op het voortbestaan van de club. 
Hiermede wordt dus beoogd dat er een continuïteit is en er aldus ook een voldoende 
tijd komt om ons opnieuw te gaan organiseren, waarmee in concreto ook gesteld 
wordt door Donald en Erna dat zij alsnog bereidt zijn, andere (jongere) leden indien 
nodig te laten inschuiven ! 
-Er wordt aan de afwezige leden nogmaals gevraagd, indien zij een objectie hebben op 
de beslissing van deze buitengewone algemene vergadering dit kenbaar te maken aan 
de voorzitter, met een andere suggestie voor 17.05.2019 e.k. 
-Komen er géén reacties dan gaat de vergadering ervan uit dat het voorstel unaniem 
door de club gedragen word en zal het bestuur aldus kenbaar gemaakt worden aan 
Lions Nationaal/Internationaal ! 
 
De vergadering alle punten behandeld hebbende wordt gesloten. 

 

 

 


