
 

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2019-2020 – 9 

Plaats/Datum: Ter Doest – 12.03.2020 

AANWEZIG: 

Raymond De Coninck, voorzitter/secretaris, Clive Van Aerde, penningmeester,Karel De Jaeghere 
Erna Vienne, Koen Steel, Gilbert Snauwaert, Gerrit Geldhof 

 VERONTSCHULDIGD: 

Patrick Verswijvel, Donald Duthieuw, Geert Naert, Johnny Hofman, Peter Bartholomeus 

AFWEZIG: 

Bernard Maertens, Geert Willem 

AGENDA: 

AANDACHT …. A.U.B. !.......BIJZONDERE MEDEDELING….! 

Door de wendingen in het CORONAVIRUS en op advies van Koen (Dr.Steel) verschuiven of lassen 
wij alle komende vergaderingen af ! in concreto betekend dit voor alle duidelijkheid: 

A./ De ALG.STATUTAIRE VERGADERING van 23.03 e.k. gaat NIET door. 

De verslagen zullen schriftelijk worden bezorgd door secretaris en penningmeester. 

B./De DINER VERGADERING/SOCIALE WERKEN van 23.04.2020 wordt opgeschort naar een latere 
datum. 

C/De REIS NAAR BARCELONA zal NIET doorgaan op de geplande datum. 

Er zal aan Alexander gevraagd worden om dit op latere datum zo mogelijk te kunnen doen. 

D/De FIETSTOCHT gaat NIET door. 

Gerrit zal echter de voorbereiding verder zetten en mocht er een kentering zijn tegen de datum 
van de fietstocht, zal dit worden gemeld. 

KORTOM voorlopig dus géén bijéénkomsten. De toestand zal opgevolgd worden en in overleg met 
Koen, zal ten gepaste tijde beslissingen genomen worden, waarvan wij u dan onmiddellijk in kennis 
zullen stellen. 

1. VERWELKOMING – 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 



 
2. NIEUW LID – AANVAARDING: 

-Het voorgesteld nieuw Lid, de heer Wim LONCKE, met als eerste Peter: Gilbert en 
tweede Peter: Raymond. 
Is door de aanvaardingscommissie aanvaard. 
-De heer Wim Loncke, zal worden uitgenodigd om kennis te maken met de club en zal 
in de komende maanden dan worden gevraagd of hij zelf al dan niet aanvaard. 
-Gilbert heeft  actueel nog een tweetal personen in bespreking voor lidmaatschap. 
Hierbij andermaal dank aan Gilbert voor inspanningen. 
-Geert Naert heeft eveneens mogelijk nog een kandidaat. 
 

3. EVALUATIE MID-WINTERFEEST: 
Het afgelopen vrijdag georganiseerd Mid-Winterfeest, mag als een waar succes worden 
beschouwd ! 
Daarvoor dank aan Gerrit en Donald voor de uitwerking met het restaurant. 
Aan Gerrit voor het opnemen van de “protocol-functie”, die hij op zijn eigen gekende 
wijze prachtig heeft ingevuld als een ware “regisseur”. 
En aan “onze onbekende artiest” Clive, die het feest een ware unieke opluistering heeft 
gegeven. 
  

4. BARCELONA REIS: 
-Alexander heeft inmiddels iedereen de basic gegevens van de reis bezorgd. 
-Het is nu aan ons om hem in kennis te stellen of wij al dan niet wensen mee te gaan, 
dit is belangrijk opdat Alexander zou weten of hij de zaak verder uitwerkt, daarom aub. 
geef hem bericht ! 
-Er zal gestreefd worden dat de totaalprijs, die zal worden opgegeven, nadat hij klaar is 
met volledige uitwerking, zo dicht mogelijk de opgave benaderd. 
-Het probleem “corona-virus” is uiteraard een onbekende, wij gaan ervan uit dat de 
Alexander de mogelijkheid zal hebben de reis te organiseren als de toestand meer 
genormaliseerd zal zijn. 
  

5. LADIES EVENT: 
-Het is de bedoeling dat de First-Lady een Ladies Event zal inrichten. 
-De bedoeling is dit te organiseren in de maand Juni op een zaterdag. 
 

6. HAVENFEEST 2020: 
-Het was aanvankelijk de bedoeling een voor-vergadering te houden met de 
coördinators, doch dit was door tijdsgebrek van verschillende personen niet mogelijk. 
-Hierbij aan de coördinatoren een “draft” van het nieuwe draaiboek. 
-Aan hen, gelieve dit na te zien, vergetelheden te melden, eventueel bijkomende 
voorstellen te doen. 
-Het definitieve draaiboek zal dan aan ieder lid later bedeeld worden. 
-In de tijdslijn is een reeks zaken voorzien voor deze maand en dit zal moeilijk haalbaar 
zijn, doch er zal zoveel mogelijk verder gewerkt worden opdat wij uiterlijk eind april op 
punt staan om de voorverkoop te starten ! 



 
7. SOCIALE COMMISSIE: 

-De organisatie van de officiële bedeling op 23.4.2020 wordt verschoven naar een 
latere datum. 
-Koen, zal zich bekommeren in overleg met Alexander voor de opvolging = 
 -Zijn er nog dossiers te behandelen voor dit werkingsjaar ? 
 -Wie zal worden uitgenodigd van de Sociale doelen ? 
 -Uitnodiging pers (artikel & foto). 
 
-Bij de bespreking van deze dossiers, komt eveneens naar voor de administratieve 
inspanningen, die de secretaresse van Clive doet, wat door éénieder wordt 
gewaardeerd ! 
In het nabij verleden werd reeds een geste naar Ann gedaan, doch zij ging hier niet op 
in, nl. uitnodiging naar ons Havenfeest. 
Thans wordt besloten dat Clive haar namens de Club een “bon” zou aanbieden voor 
een etentje, met vriend(in). 
 
 
 

8. STRUCTUUR CLUB WERKINGSJAAR 2020-2021: 
-Er is reeds over gesproken in de maand september ll. 
-Het is besproken op vorige werkvergadering. 
-Er kwam tot op heden desondanks géén kandidatuur stelling. 
-En dus heeft kernbestuur een PLAN B en een PLAN C opgesteld, teneinde dit jaar wel 
op tijd klaar te zijn. 
-In deze plannen werd als volgt gewerkt: 

a) Er is gewerkt naar de toekomst toe, om nl. een zo ruim mogelijke invulling te 
geven. 
b)Er is gestreefd dat NIEUW LID, op het ogenblik dat hij voorzitter zou worden 
reeds minimum 4 jaar lid is. 
c)Er is in plan B, 3 jaar tijd om nieuwe leden in te schakelen. 
d)Plan C is identiek aan plan B met dien verstande dat er een jaar minder ruimte is 
in het plan. 



 

-Bij de bespreking tot beslissing is er unanimiteit voor plan B, met uitzondering van 
één stem, deze van Koen. 

Koen stelt dat het géén goed idee is dat er gedubbeld wordt !, wat in weze juist is ! 

Clive stelt hierbij dat noch hij, noch Raymond vragende partij zijn en dat beide liever 
géén voorzitterschap meer hadden opgenomen, doch dat er géén enkele andere is 
opgestaan. 

Raymond stelt eveneens dat hij volledig Koen zijn stelling begrijpt, maar dat niet 
akkoord zijn, volledig kan, maar dat er dan wel een ander voorstel moet zijn, daar het 
anders weerom zal vastlopen, met gevolg dat onze club weerom te laat zal zijn met het 
doorgeven van zijn structuur bij Lions. 

Erna stelt dat ze akkoord is en spreekt dank uit dat het huidige bestuur het wil doen. 

 

Tenslotte wordt er overgegaan tot beslissing, wat dus inhoud dat resultaat is: 

6 voor – 1 tegen, hierbij te voegen de resultaten van de vragen voorheen bij afwezige 
leden op deze vergadering geeft dit totaal resultaat van : 13 voor – 1 tegen – 1 idee 
onbekend. 

9. MEDEDELINGEN (*) 
-Lions doet beroep op “vrijwilligers” om hulp te bieden bij de inrichting van hun 
organisatie “38ste Nationaal Special Olympics Spelen” te Antwerpen. 
-Lions Club Oostende organiseert de Interserviceclub Quiz op 27.3.2020 in Huize Astrid 
in Oostende. 
-Er is het Inclusiefeest in het Zeepreventorium De Haan op 26.4.2020 (Werk van de 
Gouverneur) 
 
(*) Opgelet, de bovenstaande mededelingen kwamen binnen voor de maatregelen 
Coranavirus, wat vermoedelijk aflasting of uitstel der organisaties zal inhouden ! 



 
 
 


