
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2016-2017  - 9 

Plaats/Datum: Ter Doest – 13.4.2017 

Aanwezig: Tom VAN KERSCHAVER (1e Vice Voorz.- dienstdoende voorzitter) – Raymond DE 

CONINCK (Secretaris) – Bernard SALLET ( 2de Vice-Vz -Censor-Protokol)  – Johnny HOFMAN ( 

Com.Vz Effectieven)  – Jan HILLEWAERT – Gilbert SNAUWAERT  – Bernard MAERTENS – Bart 

CHIELENS – Timothy LOOTENS – Erna VIENNE – Gerrit GELDHOF – Clive VAN AERDE 

Verontschuldigd: Alexander DE VOS Donald DUTHIEUW   – Gustaaf GEUENS –Jerry LIEVENS – 

Geert NAERT – Patrick VAN HOVE – Patrick VERSWIJVEL - Michel VANDEMOORTELE – Koen 

STEEL  

 

AGENDA: 

 

1. Goedkeuring  vorig verslagen  (2016/2017 – ALG.VERGADERING – VERSLAG 8) 

 

2. De protocol deelt mede dat we vlees op het menu krijgen, maar het is VIS ! 

 

3. De 1e.Vice voorzitter die het voorzitterschap waarneemt, verontschuldigd de voorzitter 

die onverwacht weerhouden is. 

 

4. De secretaris deelt mede dat voorafgaandelijk aan deze werkvergadering er een 

vergadering plaats had van de aanwervingscommissie waar twee nieuwe leden door de 

commissie “unaniem” werden weerhouden nl. Mevrouw Carla Debart en de heer 

Bruno Lamiroy, beiden met als “peter” Johnny Hofman. Er wordt door de vergadering 

aanvaard dat ze uitzonderlijk maar één peter hebben, daar dit de afgelopen tijd reeds 

gebeurde, maar de aandacht word er wel op gevestigd dat door inkomend bestuur 

beslist is terug volgens de statuten te gaan werken voor de toekomst dus twee peters! 

 

Beide door de aanwervingscommissie aanvaarde leden, zullen tevens onmiddellijk 

worden voorgesteld aan alle leden, zodat bij eventuele bezwaren men dat kan doen 

binnen de eerstvolgende tien dagen. 

 

Een derde nieuwe kandidaat zal zo snel mogelijk worden behandeld en voorgesteld, de 

reden dat dit actueel niet gebeurd is het feit dat zijn dossier niet volledig was. 

 



5. Clive Van Aerde betreurd dat ondanks het feit dat aan de cultuur commissie gevraagd 

werd een spreker uit te nodigen, nl. de Heer Piet Van Temse, er zo een minieme 

inschrijving was, dat voorzitter besliste de zaak af te gelasten. 

Dit is bijzonder “beschamend” en is eigenlijk niet voor herhaling vatbaar temeer dat dit 

reeds het tweede geval van aflasting is dit werkingsjaar. 

Wat betreft de komende organisatie van de cultuur commissie nl. “Fietstocht” op 

zondag 30.4.2017 wordt dan ook gepolst is hier voldoende belangstelling voor ? 

Na bespreking is het klaar en duidelijk: JA… dus a.u.b. noteer in agenda: ZONDAG 

30.4.2017 Fietstocht met leden en partners. 

De cultuur commissie is klaar met de uitwerking van de Fietstocht en er wordt 

eveneens beslist dat de prijs zo democratisch mogelijk zal gehouden worden en dat 

iedereen zelf voor zijn fiets zal zorgen.  

Alle details van het programma zal zo snel mogelijk worden medegedeeld. 

 

6. Lid Gustaaf Geuens: 

Zoals bekend heeft ons medelid Gustaaf ontslag aangeboden. 

Het bestuur zal echter een poging ondernemen om Staf als lid te behouden, hij heeft 

reeds een bijzondere status en dit zal bekrachtigd worden door hem eveneens, gezien 

zijn lange jaren lid status (+ 40 jaar) zal worden aangeboden op “gratis” basis lid te zijn 

d.w.z. de kosten die zijn lidmaatschap nog meebrengen zullen door de club worden 

gedragen. 

Dit voorstel wordt unaniem aanvaard. 

Tom zal contact opnemen met Staf om hem dit mede te delen in de hoop dat hij dit 

aanvaard. 

 

7. Mededelingen van de voorzitter: 

7.1.: BAD belevingsfestival gaat door op 27.4.2017 – Een reeks leden gaat hier heen, 

indien er nog leden zijn die willen meegaan, gelieve contact op te nemen met Tom. 

 

7.2.: LC.Aartselaar-Cleyedael, onze jumelage club viert zijn 30 jaar bestaan op 7 mei 

2017 – Ook hier zijn reeds enkele leden ingeschreven, mochten er nog zijn die zich 

geroepen voelen om deel te nemen, contacteer onmiddellijk Tom. 

 

7.3.: 26ste Lenteconventie District 112 A: gaat door in Dendermonde op zaterdag 

29.4.2017, onze club zal vertegenwoordigd worden door: Geert (voorzitter), Tom (1ste 

Vice Voorzitter) en Raymond (Secretaris) 

 

7.4.: Voorafgaandelijk aan deze vergadering vond jurering plaats van de tekeningen 

van de commissie Jeugd. Tom zal de uitslagen aan de deelnemers bekend maken. 

  

 

 

 
 


