VERSLAG WERKVERGADERING
Werkingsjaar 2018-2019 – 6
Plaats/Datum: Ter Doest – 10.1.2019
Aanwezig: Alexander DE VOS (voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) - Clive VAN
AERDE (Penningmeester) - Gerrit GELDHOF- Gilbert SNAUWAERT – Bernaerd MAERTENS –
Donald DUTHIEUW
Verontschuldigd: -Geet NAERT – Jerry LIEVENS – Johnny HOFMAN – Karel DE JAEGHERE –
Koen STEEL – Patrick VERSWIJVEL – Peter BARTHOLOMEUS
Afwezig: Patrick VAN HOVE – Gustave GEUENS – Erna VIENNE

AGENDA:
1. De voorzitter opent de werk vergadering aansluitend op de buitengewone algemene
vergadering.
2. Sociale Werken:
Een oproep wordt nogmaals gedaan aan de Sociale Commissie om hun voorstellen te doen
inzake hun budget.

3. Nationale Lions Muziek wedstrijd:
Zoals kenbaar gemaakt heeft de kandidaat door onze club voorgedragen voor deze wedstrijd
de Finale gehaald, dit werd tevens op de Nationale Conventie medegedeeld.
De Finale gaat door zondag 12.5 a.s. te Wemmel en er werd gevraagd wie er belangstelling
heeft om naar de finale te gaan.
Er is slechts één antwoord hierop gekomen met verontschuldiging.
Er wordt tevens betreurd dat Lions Nationaal dit inricht op een zondag avond te Brussel en
daarenboven op Moederdag.
Gilbert houdt nog in beraad of hij kan gaan of niet, zal dit indien ja aan de secretaris
mededelen voor morgen middag.
4. Toestand GDPR:
Nog steeds is dit dossier hangende !
De secretaris betreurt dat wanneer een vraag aan de leden word gesteld dat hierop géén
antwoord komt, vraagt nogmaals met aandrang in de toekomst op vragen te antwoorden,
waarvoor dank bij voorbaat.

De leden thans nog niet in orde met dossier zijn: Jerry Lievens – Patrick Van Hove en Gustave
Geuens, daar het op dit ogenblik gaat om “leden at large” en lid “at live” wordt door de
vergadering beslist dat het GDPR dossier thans als in orde naar Lions Nationaal zal gestuurd
worden en aldus de verantwoordelijkheid van de club hiervoor op te nemen.
5. Toestand “EVENT” (BBQ):
Deze middag kwam dan eindelijk het verlossende bericht van “GOEDKEURING” door de
provincie voor het gebruik van de schuur Hof Ter Doest.
Iedereen is er zich van bewust dat het méér dan vijf voor twaalf is inzake organisatie, maar
hoe dan ook er kon geen verdere concrete zaken worden beslist, zonder over de
“goedkeuring” te beschikken.
Er zijn reeds deze vooravond contacten gelegd om de zaak thans met spoed in gang te
trekken, zoals afspraken met “Ter Doest” en met “Apzi”.
Eveneens zal de voorzitter de werkgroep bijéénroepen op 21.05.2019 voor aan de
uitwerking te beginnen.
Langs deze weg wordt aan ieder lid een warme oproep gedaan om daar waar mogelijk te
helpen aan de organisatie.
De vergadering alle agenda punten behandeld hebbende wordt gesloten om 22.00 u.

