
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2018-2019 – 5 

Plaats/Datum: Ter Doest – 13.12.2018 

Aanwezig:  Alexander DE VOS (voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Clive VAN 
AERDE (Penningmeester) - Gerrit GELDHOF- Gilbert SNAUWAERT – Peter BARTHOLOMEUS – 
Johnny HOFMAN – Geert NAERT- & Kandidaat Lid Geert VANDECAPPELLE 
 
Verontschuldigd: -Gustaaf GEUENS   – Timothy LOOTENS – Koen STEEL   - Patrick VAN HOVE 
– Jerry LIEVENS – Donald DUTHIEUW – Karel DE JAEGHERE – Patrick VERSWIJVEL – 
kandidaat Lid Geert WILLEN 

Afwezig: Bernard MAERTENS -  

 

AGENDA: 

1. De voorzitter opent de vergadering en verwelkomd Geert VANDECAPPELE als nieuw 
kandidaat Lid. 
 

2. Protokolmeester geeft menu van de avond weer. 
 
 

3. Goedkeuring vorig verslag. 
 

4. Secretaris stelt namens de Peters (Raymond & Johnny) nieuw kandidaat Lid Geert 
VANDECAPPELE voor, die op zijn beurt zichzelf in detail voorstelt. 
 

5. ONTSLAG LID JERRY LIEVENS: Na een bespreking tussen Jerry, voorzitter Alexander en 
secretaris Raymond heeft Jerry beslist zijn ontslag om te zetten in status “At Large”, daar 
het er voor hem thans op neerkomt, dat hij omwille van tijdsgebrek niet meer normaal kan 
aanwezig zijn. 
 

6. Commissie “Events” mededelingen: 
 
a/ Het  ” Mid-Winterfeest”, geplant voor de maand februari a.s. wordt uitgesteld naar 
15.03.2018, gelieve dit in agenda aan te passen. 
 
b/ De gastspreker die zou voorzien worden dit werkingsjaar, wordt afgevoerd daar er géén 
ruimte is in de agenda, er zal hem gevraagd worden of dit voor hem volgend werkingsjaar 
zou passen. 



7. GDPR: 
Er zijn nog steeds enkele leden die hun GDPR- akkoord verklaring niet hebben ingediend, 
nogmaals vriendelijk verzoek dit te doen ! Dank. 
 

8. ZOMERSE HAPPENING (BBQ): 
Zoals beloofd en bekend heeft het bestuur zich de afgelopen maanden grondig beraad over 
ons event en voorzitter Alexander schets thans het voorstel van een nieuwe doorstart van 
het “event”. 
Bedoeling is thans voor dit voorstel een volledig club akkoord te verkrijgen (mandaat) om 
de zaak verder uit te werken. 
De leden die zich voor vandaag hebben verontschuldigd, werden door de voorzitter 
geraadpleegd voor hun akkoord en hebben dit gegeven. 
In concreto komt het voorstel hierop neer: 
 
a/ Er is een blijvende belangstelling om de inrichting te doen. 
b/ Er is een voorstel om dit als “vernieuwde formule” te doen, zo mogelijk op andere 
locatie, die de “oude schuur” en de terreinen zijn van Ter Doest. 
c/ Er is de idee dit te doen met “partner-organisatoren” nl. : De Maritieme KRING 
Zeebrugge en APZI, dit eveneens met terugkeer naar de oorspronkelijke basis een “Haven-
Event”. 
Het één en het ander wordt toegelicht en besproken en de vergadering geeft unimo 
mandaat aan bestuur om dit thans uit te werken. 
Dit zal met alle mogelijke spoed gebeuren, daar dit uiteraard nodig is omwille dat de tijd 
dringt dus er zullen besprekingen volgen, met het oog op het bereiken van akkoorden met: 
-De Maritieme KRING 
-APZI 
-Hostelerie Ter Doest 
-Provincie bestuur West Vlaanderen 
Verder verslag en info terzake, zal van zodra mogelijk worden medegedeeld. 
 
 

 


