
                                                                                                   

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2018-2019 - 2 

Plaats/Datum: Ter Doest – 09.08.2018 

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

 

 

AGENDA: 

1. Bij afwezigheid van de Voorzitter en de Vice-Voorzitters  neemt de imm.Past-Voorzitter, 
het Voorzitterschap van de vergadering waar en heet iedereen welkom.  
 

2. Goedkeuring vorig verslag. 
 
 

3. Mededelingen van de Secretaris: 
3.1. Er zal zo snel mogelijk een (kern) bestuur vergadering worden gehouden ter 
voorbereiding oplossing hangende zaken, dit is nog niet gebeurd omwille van de 
vakantieperiode. 
 
3.2. Samenstelling bestuur Zone voor werkingsjaar 2018-2019: 
-Zone-voorzitter: Peter Dudal, LC Blankenberge 
-Zone-secretaris:Ronald De Lille, LC Knokke-Zoute 
-Zone-penningmeester:Erik Monbaliu,LC Blankenberge 
 
3.3. Zone vergaderingen: 
-Zijn geplant september: 27.09.2018 in Cabo, Blankenberge, daar dit samenvalt met onze 
diner vergadering, zal aan de voorzitter gevraagd worden de diner in onze club af te lassen 
en te vervangen door aanwezigheid in Blankenberge. 
-De volgende zone vergaderingen zouden doorgaan in de maand November (waar 
vermoedelijk onze Club als gastheer zal optreden), in de maand Februari 2019 en de maand 
April 2019. 
 



-3.4. Social Event District (DISOC): 
Een Sociaal event van het district zal doorgaan op 31.03.2019, nadere info volgt nog. 
 
-3.5. Aanmeldingsysteem: 
Dit wordt is in behandeling, inmiddels heeft Johnny als Protocol het goede initiatief 
genomen van zelf ook een uitnodiging te sturen naast het elektronische 
aanmeldingssysteem, dit zal verder lopen tot dat er een adequate oplossing van systeem 
is. 
 
-3.6. Uitnodiging Fin de Saison van LC Knokke-Zoute: save the date: 15.09.2018 !  
 

4. GDPR document: 
Volgende leden hebben hun GDPR akkoordverklaring nog niet ingestuurd, wil dit aub zo 
snel mogelijk doen aub ! 
-Jerry Lievens 
-Timothy Lootens 
-Bernard Maertens 
-Geert Naert 
-Gilbert Snauwaert 
-Clive Van Aerde 
-Patrick Van Hove 
-Patrick Verswijvel 
-Erna Vienne 
 

5. DATA JAARPROGRAMMA: 
Donald merkt op dat in jaarprogramma een foutje staat voor de maand december. 
Tevens rijst de vraag is het wenselijk een vergadering te hebben op 27 december, midden 
de eindejaarsfeest periode – dit zal in bestuur voorgelegd worden om ze af te lassen. 
 

6. DOSSIER SOCIALE COMMISSIE 2017-2018: 
-Het sociaal dossier van afgelopen jaar, moet worden afgewerkt, d.w.z. de begunstigden 
dienen hun toegekend bedrag te ontvangen. 
Hiervoor is reeds het nodige gedaan met een modelbrief, maar het is de vraag is deze 
verstuurd of niet, kan vermoedelijk niet verstuurd door ontbreken gegevens. 
-Eveneens zijn er géén of onvoldoende gegevens om de stortingen te kunnen uitvoeren, 
hier is dus de vraag aan sociaal comité om al de nodige gegevens door te maken aan de 
penningmeester, zodat de stortingen kunnen gebeuren. 
-Komt nog de onduidelijkheid over hangend dossier ingediend door Koen, buiten 
vergadering. Dit dossier is dus enkele maanden oud en het is zéér onelegant die nog langer 
te laten aanslepen – volgende oplossing werd voorgesteld en aanvaard: 
-Het dossier wordt dezer dagen behandeld tussen Gerrit en Koen en kan als goedgekeurd 
worden beschouwd, het bedrag die toegekend zal worden is het saldo die niet werd 
gebruikt, hiermede heeft dan de sociale commissie het volledig toegekend bedrag van 
20.000 € besteed. 



-Dan is er nog de vraag om bepaalde projecten in het daglicht te stellen tijdens diner 
vergadering dit was voorzien voor de maand september, daar nu echter de diner van 
september zal worden vervangen door zonevergadering, kan dit niet – na bespreking is 
beslist de werkvergadering van september te vervangen door dinervergadering teneinde  
de sociale projecten toe te lichten, Gerrit zal zich bekommeren om de projecten die de 
sociale Commissie heeft gekozen , de verantwoordelijken uit te nodigen tot deze 
vergadering dus op 13.09.2018. 
-Voor de toekomst wordt aan de nieuwe Voorzitter van de sociale commissie gevraagd, 
éénmaal dat dossiers klaar zijn en goedgekeurd deze niet alléén over te maken aan de 
penningmeester, maar er duidelijk bij vermelden : 
-Wie de verantwoordelijke is 
-Het juisten volledig adres 
-De bankrekening 

  

 


