
 

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2019-2020 – 7 

Plaats/Datum: Ter Doest – 09.01.2020 

AANWEZIG: 

Raymond DE CONINCK (voorzitter/secretaris), Bernard MAERTENS, Donald DUTHIEUW, Erna 
VIENNE, Geert NAERT, Karel DE JAEGHERE, Koen STEEL, Patrick VERSWIJVEL, Peter 
BARTHOLOMEUS, Gilbert SNAUWAERT   

 VERONTSCHULDIGD: 

Alexander DE VOS, Clive VAN AERDE, Geert WILLEM, Johnny HOFMAN 

AFWEZIG: 

Gerrit GELDHOF 

 

AGENDA: 

1. VERWELKOMING… 
Leden, Gouverneur Luc MASUREEL, begeleiders v/d Gouverneur: Harry BUELENS, past 
Council Chairman en past Gouverneur, Lion Louis DELVA en Leo Barbara van leo club 
De Vier Ambachten. 
Toast op Ere-Gouverneur Koning Filip. 
 

2. LEO BARBARA stelt voor: 
Haar club en fund raising initiatief “Gentse neusekens”. 
 

3. PROTOKOL: 
Koen stelt menu voor. 
Hier een bijzonder woord van dank aan Koen, die op laatste ogenblik bereid werd 
gevonden de protocol functie voor deze vergadering op te nemen. 
 

4. TOELICHTING VERGADERING: 
Daar wij heden uitzonderlijker wijze op een werkvergadering, het bezoek hebben van 
de Gouverneur, is er géén eigenlijk agenda opgesteld en zal er slechts een reeks 
mededelingen gedaan worden door de voorzitter. 
Er wordt echter opgemerkt dat als leden vragen hebben of toelichting wensen bij de 
mededelingen dat ze gerust kunnen onderbreken en tussenkomen. 



 
5. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING. 

 
6. EéN MINUUT STILTE voor: 

Lion Gilbert DE SIMPEL, onze “Guide” bij de oprichting van onze club, die ons verliet op 
22 december ll. 
 

7. JERRY LIEVENS: 
Er is verder “slecht nieuws”, weliswaar gelukkig niet van dezelfde orde, maar ons lid 
Jerry Lievens, 3de Vice-Voorzitter, heeft ondanks onze inspanningen om hem aan boord 
te houden via lid “At large”, beslist om professionele en persoonlijke redenen onze 
club te verlaten per 31.12.2019. 
 

8. GOED NIEUWS: 
Goed nieuws is dat wij een potentieel nieuw lid hebben (Dhr.Alexander Dumon, Cosco) 
Er wordt echter op eerste Peter Gilbert gewacht, die C.V. van betrokkene zal bezorgen 
om dan via de Aanwervingscommissie het nodige te doen. 
Verder heeft Gilbert nog vooruitzichten in de nabije toekomst voor eventueel nieuwe 
leden, hiervoor dank aan Gilbert ! 
 

9. 2de Zone-VERGADERING: 
De 2de zone-vergadering van dit werkingsjaar gaat door bij ons en dit zoals u weet de 
volgende dinervergadering van 23 januari. 
Daar wij “gastheer” zijn van de vergadering, doe ik warme oproep om met zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn. 
 

10. WORKSHOP AMBASSADEURS: 
Er is een Workshop voor de Ambassadeurs der Clubs op zaterdag 18.01.2020 in Kasteel 
Claeys-Bouüart, kasteeldreef 2-6 te Gent-Mariakerke. 
Onze club Ambassadeur Koen zal aanwezig zijn. 
 

11. OPSTART WERKZAAMHEDEN VOOR ONS “HAVENFEEST 2020”: 
De opstart, zal gedaan worden volgende werkvergadering in februari, deze opstart is 
dus verschoven naar volgende maand omwille van ons “vol” programma deze maand. 
 

12. BESPREKING VAN STRUCTUUR: 
Zoals voorheen beloofd zullen wij een bespreking voeren nopens de structuur van onze 
club, dit in het kader van de volgende werkingsjaren en de komende Algemene 
Vergadering. 
 

13. SOCIALE COMMISSIE: 
De sociale commissie heeft reeds een reeks dossiers goedgekeurd. 
Er is echter nog een saldo in het budget, wie dus nog een dossier wil indienen, wil dit 
doen aub. 
Er moet ook nog een datum voorzien worden voor de officiële uitreikingen. 



 
14. WANDELING WINTERGLOED: 

De wandeling ging door op 20.12.19 en ik denk te mogen stellen dat het “GOED” was, 
het was een succes ondanks het slechte weer. 
Dank aan GEERT W. en PETER voor de goede organisatie! 
 

15. UITNODIGING INTERNATIONALE CONVENTIE SINGAPORE: 
De Int.Conventie gaat dit jaar door in Singapore van 26.6 tot 30.6.2020, gevolgd voor 
belangstellenden van een Post Convention Tour van 1.7 tot 10.7.2020. 
Voor wie belangstelling heeft is het dringend in te schrijven, daar na 20.1 de prijzen 
hoger liggen. 
 

16. UITNODIGING L.C. INTERNATIONAAL NIEUWJAARSRECEPTIE: 
In het vernieuwde “Houbahuis” in Brussel op 25.1.2020 van 11.00uur tot 15.00 uur. 
Inschrijven is noodzaak voor 20.1. 
 

Na deze punten wordt overgegaan tot gezellig samen zijn, waarna na het diner, het laatste woord 
is aan Luc MASUREEL, Gouverneur 2019-2020 district 112 A –Belgium, die zijn doelstelling 
“INCLUSIE” toelicht. 

 

 

 


