
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2018-2019 - 3 

Plaats/Datum: Ter Doest – 11.10.2018 

Aanwezig:  Alexander DE VOS (voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Bernard 
MAERTENS -  Karel DE JAEGHERE  – Donald DUTHIEUW – Gerrit GELDHOF- Gilbert 
SNAUWAERT – Patrick VERSWIJVEL – Peter BARTHOLOMEUS 
 
Verontschuldigd: -Gustaaf GEUENS - Jerry LIEVENS  – Timothy LOOTENS – Koen STEEL  – 
Clive VAN AERDE - Patrick VAN HOVE – Geert NAERT 

Afwezig: Erna VIENNE Johnny HOFMAN 

 

 

AGENDA: 

1. Goedkeuring vorig verslag. 
 

2. Verslag ZONE vergadering: 
In telegram stijl overzicht van punten zone vergadering 
-District rekening sluit einde vorig werkingsjaar op 138.938,48€ 
-Oproep tot in orde stellen GDPR attest leden 
-District meldt mogelijkheden om bij events materiaal te ontlenen 
-Nationale vergadering vzw’s is op 1.12.2018 in Diegem 
-Zone vergadering met onze club als gastheer is omwille data, bezoek Gouverneur 
geannuleerd. 
-Zone-rekening: - Bijdrage van 10 € per lid blijft behouden – Kastoestand overdracht einde 
jaar:1.450€ 
-Zone leiding: -bevestiging Beurtrol afspraken 
 -gekozen zone secretaris wordt daarop volgend werkingsjaar zone voorzitter 
 -Zone-penningmeester = clubpenningmeester van de zone-voorzitter 
-Volgende zonevergaderingen: 
 -28.02.2019 in Oostkamp: dit valt terug samen met diner vergadering in onze club, 
 Er wordt beslist onze diner te annuleren en naar Oostkamp te gaan. 
 -19.05.2019 in Knokke 
-Flash artikel: artikel van LC Brugge Maritime verwacht tegen 20.02.2019 
-Jaarlijkse infovergadering commissie Jeud= op 13.10.2019 te Gent 
 
 
 



3. GDPR: 
Teneinde ons in orde te stellen , zijn er documenten vandaag meegebracht, die men 
onmiddellijk ter plaatse kan invullen en ondertekenen. 
Voor wat betreft de afwezigen vandaag en die nog géén antwoord hebben gegeven, 
ondanks rappel, nogmaals aub stuur ingevuld en ondertekend document terug naar de 
secretaris. DANK 
 

4. At Large: 
Patrick VAN HOVE heeft zijn “at large” status verlengd van October 2018 tot Maart 2019. 
 

5. Spreker: 
De “events-commissie” had spreker voorzien voor op onze zone vergadering, daar de zone 
vergadering bij ons werd geannuleerd wordt eraan gedacht de spreker te vragen voor een 
diner-vergadering met partners. De voorzitter ziet dit na. 
 

6. Financieel verslag: 
De penningmeester heeft na verdere inspanningen om rekeningen te recupereren, het 
financieel verslag up-to-date gebracht en zou dit verstellen aan de vergadering, daar hij 
zich echter diende te verontschuldigen voor deze vergadering wordt dit agenda punt 
uitgesteld naar volgende werkvergadering. 
 

7. Nieuwe Leden: 
Er zijn mogelijks 2 of 3 potentiële leden? 
Gilbert wordt gevraagd en de CV van zijn kandida(a)t(en) in te leveren en een data te geven 
om de aanwervingscommissie bijéén te roepen om dan de kandida(a)t(en) aan de leden 
voor te stellen. 
Indien zij  aanvaard worden zullen ze dan in kennis daarvan gebracht worden en kunnen 
enige tijd  deelnemen aan de vergaderingen, waarna ze hun eigen keuze kunnen maken, 
indien zij positief reageren is het de bedoeling introductie te doen tijdens mid-winter feest. 
 

8. Muziek Wedstrijd district: 
Peter heeft hiervoor een kandidaat die zal worden voorgedragen. 
 

 


