
 

VERSLAG WERKVERGADERING 

Werkingsjaar 2019-2020 - 1 

Plaats/Datum: Ter Doest – 11.07.2019 

AANWEZIG: 

Raymond DE CONINCK (voorzitter/secretaris), Alexander DE VOS (Imm.Past,voorzitter), Gilbert 
SNAUWAERT, Johnny HOFMAN, Karel DE JAEGHERE, Koen STEEL, Patrick VERSWIJVEL, Peter 
BARTHOLOMEUS, Geert WILLEM 

VERONTSCHULDIGD: 

Bernard MAERTENS, Clive VAN AERDE (Penningmeester), Donald DUTHIEUW, Erna VIENNE, Geert 
NAERT, Gerrit GELDHOF, Jerry LIEVENS, Gustaaf GEUENS 

 

AGENDA: 

1. VERWELKOMING  en TOAST OP DE ERE-GOUVERNEUR  Koning Philip door de voorzitter. 
2. MENU door protocolmeester. 
3. GOEDKEURING verslag vorige vergadering 

 
4. MACHTSOVERDRACHT: 

Gezien dit werkingsjaar de “off.machtsoverdracht” door omstandigheden na  de machtwissel 
zal plaatsvinden is deze vergadering  zowat de machtsoverdracht… 
 
(nieuw) Bestuur voorstelling: 
-Clubvoorzitter & Golbal Action Team: Raymond DE CONINCK 
-Secretaris: Raymond DE CONINCK 
-Penningmeester: Clive VAN AERDE 
-Vice-Voorzitters: 
 1ste Vice Voorzitter & GLOBAL LEADERSHIP TEAM: Donald DUTHIEUW 
 2deVice Voorzitter: Erna VIENNE 
 3deVice Voorzitter: Jerry LIEVENS 
-Procolmeester: Johnny HOFMAN 
-Censor: Donald DUHIEUW 
-GLOBAL SERVICE TEAM & LCIF Coördinator: Alexander DE VOS 
-GLOBAL MEMBERSHIP TEAM: Johnny HOFMAN 
 
 
 



Commissie Aanwerving: Alexander DE VOS (vz) 
Statutaire Leden & Effectieve Leden: Raymond DE CONINCK, Karel DE JAEGHERE, Geert 
NAERT, Gilbert SNAUWAERT 
Plaatsvervangende Leden: Donald DUTHIEUW, Jerry LIEVENS, Bernard MAERTENS, Patrick 
VERSWIJVEL 
 
Commissie Effectief: Johnny HOFMAN (vz)  
Koen STEEL (vice-vz) – Gilbert SNAUWAERT 
 
Sociale Commissie: Alexander DE VOS (vz) 
Raymond DE CONINCK, Gerrit GELDHOF, Gilbert SNAUWAERT, Koen STEEL 
 
Commissie Events: Clive VAN AERDE (vz) 
Raymond DE CONINCK, Donald DUTHIEUW, Gerrit GELDHOF, Geert NAERT 
 
Lions Ambassador: Koen Steel 
 
Internet-, ICT- & CORRESPONDENTIE VERANTWOORDELIJKE: Peter BARTHOLOMEUS 
 
Commissarissen: Donald DUTHIEUW, Johnny HOFMAN 
 
Agenda 2019-2020: 
-Er werd naar gestreefd een zo volledig mogelijke agenda weer te geven voor het 
werkingsjaar. 
-Er werd tevens rekening gehouden met de vakantieperiodes ttz. In deze periodes 
vergaderingen te schrappen, gezien de toch anders geringe opkomst. 
-Er zijn nog enige data’s te bepalen, die zijn in de agenda dan aangeduid met TBN als daar 
zijn: 
 -Mid-Winterfeest 
 -Partner-day 
-Verder is er nog voorzien en niet opgenomen in Agenda, daar deze agenda door de 
commissie nog dient te worden besproken: 
 -2 “events” : één lokaal en mogelijks een reisje… 
 
Leden & Structuur: 
-De actuele ledenlijst is eveneens bijgevoegd. 
-In deze lijst is alles opgenomen, die actueel geregistreerd zijn en medegedeeld aan Lions 
National & International en voor GDPR doeleinden. 
-De lijst is opgemaakt na consultatie van éénieder en de gegevens zijn diegene die ieder lid 
zelf heeft opgegeven en nagezien. 
-Indien u géén antwoord hebt gegeven op uw gegevens aanvraag en ook niet op de rappels 
werden de gegevens doorgegeven zoals ze vorig werkingsjaar in ons bezit waren. 
-Bij laatste opmerking dient eveneens nog te worden opgemerkt dat het toch wenselijk en 
beleefd zou zijn als de leden een vraag krijgen dat ze die toch ten laatste binnen de week 



zouden beantwoorden, er zal in de toekomst normaal ook géén rappel meer worden 
opgezonden ! 
 

5. HAVENFEEST: 
-Afspraken met “Ter Doest”, zullen nog verder besproken worden, begin Augustus, 
teneinde zo accuraat mogelijk te zijn en de leden via “draaiboek” in te lichten wat wie, 
waar kan doen. 
-Draaiboek zal opgemaakt worden, in het bijzonder met het oog op de toekomst, om aldus 
met kennis van zaken, tijdig en juist te werken en een zo volledig mogelijk schema te 
hebben die een “vademecum” vormt voor de organisatie. 
-Tenten: De offerte, ttz. Het gedeelte die wijzelf moeten verzorgen (enige tentjes, podium 
en vloer) worden goedgekeurd voor een bedrag van 4.020 € - Johnny neemt dit ook nog op 
met “Ter Doest” en doet de bestelling. 
-Mosselen: Padmos heeft deelname bevestigd een woordje van dank aan Johnny die ze 
toch nog naar ons kon halen ! 
Gilbert zal zorgen dat ze in Hotel Monaco kunnen overnachten (3 kamers). Ter Doest moet 
verwittigd worden dat reservatie bij hun vervalt daar het wenselijk is dat deze mensen 
samen kunnen blijven. 
-Drankbonnen: Koen merkt op dat er nog een vrij grote voorraad is, daar in verleden werd 
gedrukt voor twee jaar – koen zal voorraad nazien en melden of er al dan niet moet 
bijgedrukt worden. 
-Prijslijsten: Geert wil hiervoor instaan. 
-Situatieplannen : (Terrein, Tafelschikking in Schuur, Parking): In verleden stond MBZ 
hiervoor in. Peter wil dit deze maal voor zijn rekening nemen. Afspraak is nu dat Peter 
hiervoor contact opneemt met Johnny om de zaak te regelen. 
-Tafelschikking: Zal gebeuren door Raymond aan de hand van de inschrijvingen die hij van 
Clive zal ontvangen. 
-Parking: Afspraak is eveneens gemaakt met Patrick en Ter Doest om dit te regelen. 
-Kinderanimatie: is in orde gebracht door Koen. 
-Muziek: is in orde gebracht door Johnny. 
-Sponsor schermen: is in orde gebracht door Geert 
Koen merkt terecht op dat er coördinatie moet gebeuren inzake wat op de schermen dient 
gebracht. 
-Signalisatie: Koen deelt mede dat er meer dan voldoende voor handen is. 
-Uitnodigingen: zijn reeds in omloop gebracht en zullen verder verspreid worden. 
-Affiches: Wie “affiche” wenst neemt contact op met Geert (oplgelet: einde volgende week 
vertrekt Geert op vakantie tot begin Augustus). 
-Toegangskaarten: Alle kaarten zijn bij Clive, die ze via zijn secretaresse zal verspreiden. 
Clive zal ook contact opnemen met Johnny voor de kaarten in consignatie. 
-Sponsordossiers: Zijn reeds verspreid via LC Brugge Maritime aan alle adressen die de club 
in zijn bezit heeft van vorige editie. Eveneens is alles geleverd aan APZI : Alexander zal 
terug contact opnemen met APZI om de toestand te bespreken. 
-Bestellingen/offertes: Vraag aan éénieder, die bestelling plaatste voor het event, deze 
bestellingen door te sturen naar penningmeester en secretariaat, DANK U ! 
 



6. VARIA: 
6.1. Ontslagname Patrick VAN HOVE 

Patrick heeft per 30.06.2019 ontslag genomen uit de club. 
Hij heeft het te druk in zijn activiteiten en blijft bij zijn stelling dat hij vind dat er te 
weinig naar zijn mening wijzigingen zijn in de organisatie. 
Hij dankt éénieder en wenst de club het allerbeste toe voor de toekomst. 

6.2. NIEUW LID 
Per 01.07.2019, nieuw werkingsjaar is Geert WILLEM effectief nieuw lid? 
 

7. KOOKEET: 
-Zal de club in collectief verband deelnemen ? 
-Wie wenst mee te doen ? 
-Welke data heeft voorkeur ? 
Deze vragen zullen eerstdaags aan de leden gesteld worden om dan te kunnen nagaan, 
kunnen wij gezamenlijk deelnemen. 
 
 

8. KVO: 
Raymond beschikt actueel over de mogelijkheid deel te nemen aan een voetbal wedstrijd 
bij KVO nl. tegen Club Brugge of tegen Cercle Brugge. 
Ook deze vraag zal eerstdaags aan de leden worden gesteld om te zien of hier een 
organisatie kan uit volgen. 

 

De vergadering alle punten van agenda behandeld wordt besloten met een “drink” aangeboden 
door uittredend voorzitter Alexander. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


