
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2017-2018 - 6 

Plaats/Datum: Ter Doest – 11.1.2018 

Aanwezig: Gilbert SNAUWAERT (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Clive VAN 
AERDE (Penningmeester) – Alexander DE VOS (1e.vice voorzitter), Peter BARTHOLOMEÜS 
(2e.vice voorzitter) – Koen STEEL (Protokolm./Ambas.) – Donald DUTHIEUW (censor) –Bernard 
MAERTENS -  Geert NAERT (Imm.Past.Vz.) –  Johnny HOFMAN- Gerrit GELDHOF -  Erna 
VIENNE – Patrick VAN HOVE 

Verontschuldigd: Gustaaf GEUENS –  Jerry LIEVENS   – Timothy LOOTENS – Patrick 
VERSWIJVEL – Bart CHIELENS – Karel DE JAEGHERE – Jan HILLEWAERT -  

 

AGENDA: 

 

1. Verwelkoming voorzitter, met “special toast” op het nieuwe jaar 
 

2. Voorstelling “Menu” door protocol 
 

 
3. Goedkeuring vorig verslag 

 
4. Toestand “herstructuratie/heroriëntering 

- Toestand IT / Web: 
Er wordt hier verder aan gewerkt, teneinde naar optimale toestand te komen, er 
zal o.a. aandacht besteedt worden aan gebruik elektronische inschrijvging. 

- Financiën 
 Afrekening BBQ 2017: Koen heeft actueel alles afgewerkt en ter beschikking 

gesteld van de penningmeester. De zaak zal nu worden nagezien, teneinde zo 
snel mogelijk de zaak volledig af te sluiten. 

 Afrekening eerste halfjaar 2017-2018: Geert heeft nu alle bescheiden en zal zijn 
best doen dat deze rekeningen bij de leden komen in de loop van komende 
week. 

 Afrekening tweede halfjaar 2017-2018: Penningmeester Clive is up-to-date en 
zal tegen einde januari er voor zorgen dat ook deze rekeningen bij de leden 
toekomen. 

 Wat betreft toelichting der financiële toestand, zal dan, zoals beloofd dit 
worden medegedeeld in een eerstvolgende werkvergadering. 
 



- Buitengewone Algemene Vergadering 
Er was oorspronkelijk voorzien, bij deze vergadering, eveneens een buitengewone 
algemene vergadering te houden teneinde de nodige zaken te regulariseren 
(aanpassingen RIO, benoemingen 2e. en 3evice-voorzitters), door de drukke agenda 
van deze vergadering, waar reeds een voorvergadering was van commissie 
Visfestijn en feestcommissie, werd hiervan afgezien en gezien wij in maart reeds de 
volgende algemene vergadering hebben word voorgesteld deze buitengewone 
vergadering te annuleren en de punten daarvan op te nemen in de gewone 
statutaire vergadering van maart, wat algemeen goedgekeurd wordt. 
 

5.  Feestcommissie: 
Commissie voorzitter Donald geeft toestand weer van de viering 25 jaar Club: 
-Zaal: Ter Lepe 
-Datum: vrijdag 23.02.2018 
-Start uur: 19.00 u. 
-Programma toelichting 
 -Receptie:19.00u – 20.00u 
 -Verwelkoming door voorzitter Gilbert Snauwaert 20.00u – 20.05u 
 -Film “Charter v/d Club op 26.09.1992” – 20.05u- 20.15u. 
 -Diner: 
  -Voorgerecht: Tarbot in korst van wintertruffel, bereidingen van hand- 

 Gepelde grijze garnaal, bloemkool, vinaigrette van bergamot en koffie, 
geschaafde zwarte truffel 
-Hoofdgerecht: Kalfsfilet met gesmoord witloof, knolseldervariëteiten 
 Eekhoorntjesbrood 
-Dessert: Moulin Rouge – kers-veenbes-chocolade-framboos 
-Aangepaste wit- en rooddranken 

 -Prijs: 100 € pp. “Alles-inbegrepen” tevens receptie en drank nadien ! 
-Muzikale omlijsting: Simply Jazz trio 

-Kledij: Gala 
-Ere-Gasten: Council Chairman - Gouverneur – Gewest voorzitter – Zone voorzitter – 
Voorzitter 1e.Peter club Blankenberge – Voorzitter 2e.Peter club Oostkamp – Voorzitter 
Contact club Bruxelles-Royale – Voorzitter Contact club Aartselaar-Cleyedael – Lions 
Guide Gilbert De Simpel 
-Uitnodiging volgt weldra ! 
 

6. Commissie Visfestijn: 
Commissie Voorzitter heeft “Kick-off” gegeven aan zijn commissie voor de inrichting 
van het Visfestijn 2018, teneinde op tijd te kunnen beginnen en tijdig de uitnodigingen 
klaar te hebben ! 
Er is nog een moeilijkheid met de data, gezien diverse festiviteiten in Zeebrugge rond 
de voorgestelde data. Na bespreking wordt er na stemming beslist dit jaar de datum te 
brengen op 01.09.2018, behoudens mocht er moeilijkheid zijn voor deelname van onze 
“mossel leveranciers”. Johnny zal dit nazien en dan onmiddellijk in overleg met zijn 
commissie en voorzitter de datum definitief bevestigen. 



 
7. Commissie Cultuur: 

Commissie voorzitter Clive geeft woord door aan de secretaris, daar hij nog niet op de 
hoogte was van de laatste toestand, die pas heden bekend is geworden. 
-De organisatie gaat defintief door ! 
-Datum: vertrek vrijdag 27.04.2017 – terug zondag 29.04.2017 
-Details van de reis: Gilbert zal samen met Geert een reisplanning en prijs uitwerken en 
dit zo snel mogelijk, teneinde Raymond toe te laten een uitnodiging naar éénieder op 
te sturen. 
-Op vrijdag 27.04.2017 zullen wij een bezoek brengen aan “Flanders Hous” in London, 
de heer Nic Vandermarliere, vlaams vertegenwoordiger v/d vlaamse regering in de UK 
zal ons ontvangen. 
 

8. Bezoek van de heer Vandermarliere aan onze club: 
De heer Vandermarliere zal onze ere-gast zijn op de volgende diner vergadering, 
waarbij de bedoeling is hem te leren kennen in het kader van ons bezoek en hem te 
laten toelichten wat zijn functie in London inhoud. 
-De dinervergadering zal een vergadering zijn met partner ! 
 

9. Uitnodingen ontvangen: 
- LC Blankenberge – 09.02.2018 – Cultuur Café met Willem Vermandere. 
- BAD FESTIVAL – 26.04.2018 

Er wordt beslist terug deel te nemen aan het festival en een sponsering toe te 
kennen vanuit de Sociale Commissie van 1.250 €. 
Oproep tot deelname naar de leden toe ! 
 

 
 
 

 

 


