
 

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2019-2020 - 4 

Plaats/Datum: Ter Doest – 10.10.2019 

AANWEZIG: 

Raymond DE CONINCK (voorzitter/secretaris), Gerrit GELDHOF, Geert WILLEM, Gilbert 
SNAUWAERT, Bernard MAERTENS 

 VERONTSCHULDIGD: 

Alexander DE VOS, Clive VAN AERDE, Donald DUTHIEUW, Erna VIENNE, Geert NAERT, Johnny 
HOFMAN, Karel DE JAEGHERE, Koen STEEL, Patrick VERSWIJVEL, Peter BARTHOLOMEUS, Gustaaf 
GEUENS, Jerry LIEVENS,  

 

AGENDA: 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING. 
 

2. ONS NIEUW LID GEERT WILLEM: 
Daar Geert vandaag aanwezig kon zijn en hij nog niet officieel is geïntroduceerd, maar wel 
reeds lid is sinds 1.07. ll. Wordt hem reeds een speldje en de documenten overhandigd. De 
officiële intro zal feestelijk later worden gedaan ! 
 

3. EVOLUTIE VAN HET HAVENFEEST 2019: 
-Het resultaat is nog niet 100% afgesloten, daar wij: 
 -Nog rekeningen dienen te ontvangen. 

-Er nog rekeningen moeten worden betaald: HIERBIJ een BIJZONDERE OPROEP NAAR 
DE LEDEN DAAR VAN OPENSTAAND SALDO van ca. 8.500 € er nog ca. 5.000 € van 
eigen leden zijn !!! 
-Evaluatie met “Ter Doest” zal plaatsvinden op 23.10.2019 
-Evaluatie met APZI op 24.10.2019 
-“Kick-off” met commissie voor commissie is voorzien voor december 
 

4. IT-SYSTEEM: 
-Er zal met Peter worden nagegaan hoe  hier wij hier zullen mee omgaan. 
-Wij trachten het systeem in eerste instantie op en werkend te houden, mocht dit niet naar 
behoren kunnen, dan zullen wij verder gaande op reeds vroeger genomen beslissing toch 
over gaan naar ander, nieuw systeem die wij uiteraard eerst dan met de club zullen 
bespreken. 



5. ZONE VERGADERING BIJ LC. BRUGGE-ZEEHAVEN OP 21.10.2019 – Crowne Plaza Brugge: 
Nogmaals dringend ! – zijn er leden die willen deelnemen aan de diner, heb op dit ogenblik 
buiten penningmeester, mezelf, slechts één inschrijving van de leden nl. Gilbert. 
 

6. TOEKOMST: 
Dit belangrijk punt wordt verdaagd naar volgende vergadering daar wij heden avond slechts 
met 5 aanwezig zijn ! 
 

7. WERKING COMMISSIES: 
7.1. Commissies Aanwerving & Effectieven: 
-Club heeft nieuwe leden nodig ! 
-Gilbert denkt kandida(a)t(en) te hebben, doet verder navraag 
-Zijn er andere leden die kandidaat hebben ? 

7.2. Sociale Commissie: 
-Vraag tot samenkomst commissie: Alexander zal zijn commissie samen roepen. 
-Budget commissie voor het werkingsjaar 2019-2020: is bepaald op 10.000 € (nl. het 
batig saldo van het Havenfeest, vermeerderd met ca. 1.500 € uit reserves) 
-Bedeling sociale werken, zal zo snel mogelijk gebeuren met aanwezigheid van de 
voorzitter van APZI 
-BAD deelname is toegezegd. 

7.3.Commissie Events: 

      -Zone vergadering in onze club is op 23.1.2020 

 -Wij zullen hiervoor een spreker trachten te hebben. 

 -Locatie zullen wij trachten te doen in ons clublokaal (is kwestie van plaats en prijs) 

     -Bezoek Gouverneur Luc Masureel is op 09.01.2020 

 -Vraag aan leden zo talrijk mogelijk op te komen AUB 

     -Mid-Winterfeest: 

 -Datum is verschoven en thans vastgelegd op 6.3.2020 

 -Locatie: Restaurant  La Bouffée, Kerkstraat 26, 8340-Damme 

 -Gerrit & Donald bespreken het Menu en prijs ervan en zullen dit mededelen 

 -Er zal een “Onbekende artiest” worden gecontracteerd 

 -Kledij: “Black-Tie” 

    -Extra-Event: 

-Er wordt gedacht aan een “Extra-Event” i.p.v. de voorziene Partner-day en 
voorzitters bedanking, dit met de idee de samenhorigheid in de club ten goede te 
komen dus voorzien een organisatie met de partners begin de maand mei 2020 



    -Bestuurswissel: 

  -Is op 26.6.2020 

  -Zal uitgewerkt worden naar plaats, organisatie en Menu 

 -Andere gedachten & ideeën: 

-Reis naar Berlin ? zal nagezien worden voor dit werkingsjaar of volgend werkingsjaar. 

  -Wandeltocht : Geert ziet dit terug na  

  -Fietstocht Zwin-Kust: Donald ziet dit na 

  -Samen naar de Kerstmarkt: Geert ziet dit na 

-Noot: Er zal rekening gehouden met idee van de leden nl. één prijsgunstige 
organisatie ! 

8. ADMINISTRATIE: 
-De rekening eerste halfjaar naar de leden, zal voor einde deze maand door de 
penningmeester worden opgemaakt en doorgestuurd. 
 

9. AFWEZIGHEID VOORZITTER: 
-De voorzitter zal de volgende werkvergadering wegens verblijf in buitenland afwezig zijn. 
-Eerste Vice-Voorzitter wordt gevraagd vergadering voor te zitten. 
-Clive zal deze vergadering dan fungeren als secretaris. 
 

10. 1ste ZEEBRUGSE HAVEN QUIZ: 
-Herinnering aan leden voor eventuele sponsering. 
-Herinnering aan leden voor deelname: Gilbert zal één ploeg vormen, …. Nog kandidaten ? 
 

 


