
 

 

 

Geachte Leden, 

 

Dit werkingsjaar startte andermaal, enigszins laat ! ttz. naar structuur toe, daar wij op het laatste 
ogenblik een nieuwe structuur moesten uitwerken ! 

Het lukte echter, door de “goodwill” van verschillende leden, die zich wilden aanmelden om een 
structuur te maken, waarvoor onze persoonlijke dank en dank van alle leden, zodat onze club kon 
blijven functioneren. 

Het werkingsjaar is om nog meerdere redenen, toch wel een “bijzonder jaar”, wij konden dank zij 
vele inspanningen terug aanknopen met ons jaar-event – het vernieuwde Havenfeest, die terug een 
succes werd en… wij beleven een ongekend en onverwacht fenomeen : het COVID 19, wat ons zoals 
iedereen in quarantaine plaatste en abrupt een verder verloop van het werkingsjaar betekend tot 
een tot nog toe onbekende datum. 

Dit betekend in concreto dat alle geplande agenda punten na 13.05.2020 tot op heden dienden te 
vervallen, zoals daar voorzien waren: 

 26.03.2020: ALG.STATUTAIRE VERGADERING (waar gelukkig reeds cruciale beslissingen 
waren genomen en waar wij de rest afwerken, bij de eerstvolgende mogelijke vergadering). 

 23.04.2020: BAD FESTIVAL (afgelast en verplaatst naar volgend werkingsjaar). 
 23.04.2020: DINERVERGADERING MET OFF. UITREIKING SOCIALE WERKEN (afgelast en 

verplaats naar een nog later te bepalen datum). 
 23.04.2020: VERGADERING WERKCOMITE HAVENFEEST (afgelast). 
 25.04.2020: DISTRICTSCONVENTIE (afgelast, verwerkt via mail) 
 28.04.2020: ZONEVERGADERING (afgelast). 
 11.05.2020: VERGADERING & OPLEIDING CLUBSECRETARISSEN (afgelast). 
 14.05.2020: WERKVERGADERING (afgelast). 
 16.05.2020: FIETSTOCHT (afgelast).(toch dank aan Gerrit en Donald voor hun werk terzake) 
 22.05.2020 tot 25.05.20: CLUB REIS NAAR BARCELONA (afgelast).(ook hier dank aan 

Alexander voor zijn suggestie en inzet terzake, hopelijk kunnen wij het volgend werkingsjaar 
doen) 

 28.05.2020: DINERVERGADERING (afgelast). 
 Eind Mei/Begin Juni: PARTNER-DAY (afgelast). 

 

Verder is het eveneens, zoals actueel met zoveel zaken de in corona-tijd onduidelijk: 

 Wanneer wij terug bijéén kunnen en mogen komen, wat dus ook betekend dat: de 
werkvergadering van 11.6 (slotvergadering) en de bestuurswissel op 26.6 zullen vervallen, 



wat meteen betekend dat het werkingsjaar afgelopen schijnt (horeca zal, zoals thans 
blijkbaar gesteld niet mogen openen voor juli). 

Wat wij thans wel reeds weten is dat: 

 Nationale Conventie, zal gebeuren via e-mail en conferentie. 
 Wij ons HAVENFEEST voor dit jaar aflassen en wel om volgende redenen: 

- Er is géén tijd meer voldoende om organisatie uit te werken 
- Het is denkelijk ook niet de tijd ook al zou het mogen in Augustus om sponsors aan te 

spreken – ze hebben nu wel andere zorgen om nog niet te spreken van de financiële 
toestanden. 

- En zelfs als… dan zal er wel géén al te grote belangstelling zijn bij ons publiek om met 
enkele honderden nu bijéén te komen ! En er is zelfs het risico op ongunstige reacties. 

Wij zullen de sponsors dan ook een schrijven richten om hun de aflassing voor dit jaar te 
melden, wat ze zéér zeker zullen begrijpen.  

 

Wij hadden dit jaar wel, tot aan “Quarantaine”: 

 9 Werkvergaderingen, waarvan één met bezoek Gouverneur (er waren er 11 geplant). 
 5 dinervergaderingen, waarvan één met partners en één als Zone-vergadering gastheer (er 

waren er 7 geplant). 
 Havenfeest op 31.8.2019 
 Dinervergadering met partners op 26.09.2019 
 Kerstwandeling in Brugge op 20.12.2019 
 Bezoek van de Gouverneur Luc Masureel op 9.1.2020 
 Zone-vergadering als gastheer op 23.1.2020 
 Lid-Winterfeest in Damme op 6.3.2020 

 

In deze voor iedereen moeilijke periode, heeft de LIONS organisatie een hulp programma opgesteld 
voor het bedelen van “mondmaskers”, via district en zone werkten de diverse clubs hieraan mede, 
voor onze club kon ik gelukkig rekenen op Koen, die met kennis van zaken, het nodige deed voor 
onze club, dank u Koen ! 

 

Dit werkingsjaar is ook ons lid Bernard Maertens, 25 jaar Lions Lid, mijn felicitaties !  

 

Wij keurden dit jaar ook het lidmaatschap van de heer Wim Loncke goed en verhopen dat Wim in de 
toekomst ook effectief lid zal worden, ook deze zaak kwam in uitstel door de Corana maatregelen. 

In ieder geval hier een woord van dank aan ons lid Gilbert Snauwaert, die zich in het bijzonder inzet 
voor het  trachten te werven van nieuwe lede, wat een noodzaak is voor onze Club. 



Er kan voor dit jaar ook gesteld worden dat de Club, terug een gezellige sfeer realiseerde, waarvoor 
onze dank aan éénieder ! 

 

Ook wil ik, alhoewel er bij namen noemen steeds risico is, er te vergeten of sommige te doen denken 
dat hun inzet gedurende het werkingsjaar niet zou zijn gesmaakt,  in het bijzonder toch volgende 
leden mijn appreciatie overbrengen: 

-onze penningmeester Clive Van Aerde (en zijn secretaresse) voor hun inzet om de rekeningen op 
orde te houden en hun hulp die ik mocht ervaren. 

-onze leden Johnny Hofman en Koen Steel voor hun inzet bij de realisatie van het vernieuwde 
Havenfeest. 

Tot slot… wij hebben wel enige vooruitzichten voor het volgend werkingsjaar, nadat de uitzonderlijke 
tijd hopelijk voorbij zal zijn: 

-ons lid Peter Bartholomeus, wil ons naar Venetië brengen voor de Biennale aldaar. Dank Peter, wij 
zien er naar uit. 

-om in de reis-sfeer te blijven, hopelijk kunnen wij Barcelona reis doen, alvast dank aan Alexander. 

-en… terug naar Havenfeest in Augustus. 

Aan ieder lid, zijn familie en dierbaren alle succes toegewenst dat gezondheid verder blijft behouden. 

 

 

Zeebrugge, 05.05.2020 

Raymond DE CONINCK, 

Voorzitter 


