VERSLAG WERKVERGADERING
Werkingsjaar 2016-2017 - 7
Plaats/Datum: Ter Doest – 12.01.2017
Aanwezig: Geert NAERT (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Erna VIENNE
(Penningmeester) – Bernard SALLET ( 2de Vice-Vz -Censor-Protokol) Tom VAN KERSCHAVER
(1e.Vice-Vz) – Johnny HOFMAN ( Com.Vz Effectieven) – Donald DUTHIEUW – Jan
HILLEWAERT – Gilbert SNAUWAERT – Koen STEEL – Gerrit GELDHOF – – Clive VAN
AERDE – Bernard MAERTENS – Karel DE JAEGHERE
Verontschuldigd: Bart CHIELENS – Timothy LOOTENS – Alexander DE VOS – Gustaaf GEUENS
–Jerry LIEVENS – Michel VANDEMOORTELE – Patrick VAN HOVE – Patrick VERSWIJVEL

AGENDA:
1. Goedkeuring vorig verslag (2016/2017 – 6):
2. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER:
-Oproep aan leden om bij afwezigheid te willen afmelden per mail
-Bedanking aan de leden die aanwezig waren op de afgelopen zone vergadering
-Op 23.2.2017 komt gewestvoorzitter Franky Lycke op bezoek om te praten over LCIF
-BAD, Dranouter – het volledige verslag van toelichting is bij belangstelling te
verkrijgen bij de voorzitter. Op 24.4. gaat het terug door en Tom voorziet te gaan, wie
hem wenst te vergezellen, gelieve dit aan hem te laten weten.
-Zone bijdrage voor initiatief 100 Jaar Lions, dient te worden gefactureerd aan alle
clubs van de zone door onze penningmeester (5€ per lid) – Karel de up-to-date
gegevens bezorgen.
3. CLUB EXELLENCE PROGRAM:
Onze club voldeed vorige maal niet, maar slechts heel miniem, het is dan ook mogelijk
om terug deel te nemen, wat als wenselijk ervaren wordt.
Voorzitter zal hieromtrent contact hebben met Harry BUELENS.
Er wordt dan ook warme oproep gedaan naar de leden om dan deel te nemen aan de
bevraging opdat wij deze maal dan het gewenste quorum bereiken !
4. ARTIKEL “FLASH”:
Wij kunnen een artikel in de Flash publiceren.
Het mag géén publiciteitsartikel zijn, maar een mededeling, ervaring… artikel die
slechts 170 woorden mag bevatten.
Johnny stelt zich kandidaat om dit te doen.

5. VZW ?:
De voorzitter heeft zich ingeschreven in informatie vergadering omtrent VZW’s, die
doorgaat op 30.1 op de St.Pieterskaai 5.
Belangstellenden in deze vergadering kunnen zich melden bij de voorzitter voor
inschrijving.

6. CENTENIAL PROGRAMMA 26.3.2017:
-Oproep aan alle leden om deze dag vrij te houden !
-Het is op een zondag en het is een programma van een hele dag:
-‘smorgens opruim actie aan A-17 (E-403) afrit Ruddervoorde links
-‘smiddags: boomplant actie
-Het ganse is dus in het teken van het Milieu
-Zone voorzitter Karel heeft bijna alle details en zal de uitnodigingen versturen !
7. COMMISSIES:
Commissie Visfestijn:
-Gaat door op 19.8.2017 !
-Een offerte is gevraagd aan een 30 tal firma’s voor tenten.
-Het terrein zal normaal terug ter beschikking zijn deelt Donald mede en verzoekt de
commissie cultuur de voorzitter van de visveiling de heer Van Temsche eens uit te
nodigen, wat zal gebeuren (mogelijks 9.3.’17)
-De afrekeningen schijnen nog niet alle gebeurd te zijn, voor alle duidelijkheid zal
Bernard S. contact opnemen met Erna teneinde de zaak te klaren en af te werken.
-Erna deelt mede dat ze alle rekeningen zal versturen volgende week.
Commissie Cultuur:
-Dhr. Van Temsche zal dus getracht worden uit te nodigen voor 9.3.17
-Verder is er een fietstocht voorzien, startend en eindigend bij Gerrit waarna een
programma is voorzien onder motto “leden koken voor leden”
Details dienen nog verder uitgewerkt en zullen van zodra definitief worden kenbaar
gemaakt.
-Gezien de risico factor van de weersomstandigheden, zou kunnen voorzien worden in
tenten… Johnny en Donald delen mede dat ze over tenten desgevallend beschikken.
Sociale Commissie:
De commissie kwam bijéén op 9.01.2017 om 19.00 in Ter Doest.
-27. Aan het werk van de goeverneur werd 500€ toegekend
-28. Aan Avalon werd een bedrag van 3.000€ toegekend
-29. De Ark werd niet weerhouden, wegens andere service clubs in de buurt
30 en 39. De Varens, er zullen terug kaarten bezorgd worden voor Dranouter Bad
31. Vrienden der blinden, Gerrit volgt dit zonder tussenkomst van LCBM
32. Aan de Borst Vooruit wordt 312,39 € toegekend voor folders en buttons met logo
33. Aan CKG St Clara werd bedrag van 1.500€ toegekend

34. Togo werd niet weerhouden
35. Nesteling werd niet weerhouden
36. Aan Scouts Savio werd 2.000€ toegekend
37. Aan Scouts St.Hubertus werd 2.000€ toegekend
38. Aan Zeehaven Zeebrugge werd 2.000€ toegekend
40. Avondrust zal bezocht worden door Jan. In het verleden schonken wij iPads en er
zal nagegaan worden of dit een vervolg krijgt.
Totaal toegekend bedrag: 11.312,39 + Kaarten Dranouter Bad (+/- 1.500€)
Totaal bedrag toegekend jaar Geert Naert: 23.831 + 11.312,39 = 35.143,39 € + 1.500€
provisioneel = 36.643,39 €
De cheque uitreiking werd gezien de drukke agenda voorlopig voorzien op 8.6.2017
Feestcommisie:
-De feestcommissie organiseert de Nieuwjaarsreceptie tussen de clubs van de zone, daar
het dit jaar de beurt aan onze club is om als “gastheer/organisator” op te treden.
-De receptie gaat door op 16.2.2017 in “B-Taste” site Oud St.Jan, Mariastraat 38, 8000Brugge. Voorzitter Geert en Commissie voorzitter Donald gaan vrijdag a.s. terplaatste om
de zaak te bespreken en vast te leggen.
-Het mid-Winterfeest wordt vastgelegd voor 23.2.2017
Commissie Jeugd:
-Vredesposter is in actie
-extra budget Jeugd is afgesproken met Sociale commissie (200 X6=1.200€)

