VERSLAG WERKVERGADERING
Werkingsjaar 2017-2018 - 7
Plaats/Datum: Ter Doest – 08.02.2018
Aanwezig: Gilbert SNAUWAERT (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Erna
VIENNE – Alexander DE VOS – Gerrit GELDHOF - Karel DE JAEGHERE.
Verontschuldigd: Peter BARTHOLOMEUS -Gustaaf GEUENS – Jan HILLEWAERT – Donald
DUTHIEUW - Johnny HOFMAN - Jerry LIEVENS – Timothy LOOTENS – Bernard MAERTENS –
Geert NAERT – Koen STEEL - Clive VAN AERDE – Patrick VAN HOVE – Patrick VERSWIJVEL

AGENDA:

1. Goedkeuring vorig verslag. –
2. CLUB “MEMBERSHIP SATISFACTION 2016-2017
De club bekwam de “Award” “MEMBERSHIP SATISFACTION 2016-2017”, dit is doordat
wij in verleden slechts op één item na, deze vermelding niet bereikten, nl. deze van het
aantal nieuwe leden – dit werd in extremis bereikt op einde van vorig werkingsjaar, zij
het slechts voor zéér beperkte tijd, zoals u weet !!!

3. Rekeningen toestand:
-De rekeningen voor het eerste semester van dit jaar, werden door penningmeester
Clive thans tijdig opgemaakt en aan de leden inmiddels toegestuurd.
-De rekeningen van het tweede semester vorig werkingsjaar werden inmiddels aldus
info reeds opgemaakt en doorgestuurd aan penningmeester Clive voor behandeling en
door sturing, wat vermoedelijk in de eerste dagen zal geschieden.
Een oproep wordt gedaan naar de leden om deze rekeningen zo snel mogelijk te
betalen.
4. Club correspondent:
-Peter heeft inmiddels reeds aanpassingen gedaan aan de app.
-Hij heeft ook contact gehad met “providor” over het onderwerp : fouten –
kinderziektes van gebruik web-site, hier word gevraagd aan de leden die opmerkingen

hadden deze te willen overmaken aan Peter, zodat hij deze dan kan voorleggen aan de
providor teneinde de problemen op te lossen.
Peter zal ook een artikel verzorgen in de “Flash” (het is onze beurt om artikel te
verzorgen” – er zal geschreven worden over ons 25 jaar bestaan.
5. Leden:
-Ontslag: ons lid Bart Chielens heeft ontslag genomen uit de club (zie zijn schrijven
terzake)
-Karel eindigt zijn “At Large” toestand en integreert terug in de club als lid
-De attentie voor de “Vaders” (moeders) leden is in voorbereiding en de first-lady zal
eerstdaags de partners uitnodigen op een koffie tafel in Weinebrugge om de
geschenken te overhandigen.
6. Archief & Materiaal:
-Een gedeelte van ons archief is terug en werd aan de secretaris bezorgd door Koen.
-Er zullen hiermede het nodige gedaan worden bij de gelegenheid van ons feest 25 jaar
Lion.
-Johnny zal een standaard vervaardigen voor onze vlag (nieuwe), tevens zal hij na het
feest onze charter ophangen in ons club lokaal.
-Een OPROEP naar alle leden: Er ontbreken nog heel wat zaken uit ons archief:
-Onze “officiële” Lions vlag (deze werd inmiddels vervangen door nieuwe)
-Onze “eigen vlag”
-Banners
-Lions plakket
-Foto album nr.1
-Enz…
Indien er leden “iets” daarvan in hun bezit hebben, gelieve deze aan de secretaris te
bezorgen of indien er leden zijn, die zouden weten waar bepaalde zaken zich bevinden
aub. gelieve dit te willen melden.
7. Lions nieuwe structuur:
Er is Internationaal & nationaal een nieuwe “global” struktuur goed gekeurd, waaraan
wij ons dienen aan te passen – dit zal gebeuren vanaf het volgende werkingsjaar en zal
besproken worden met de nieuw inkomende voorzitter en besproken op de algemene
vergadering van de club.
8. Commissie Cultuur:
Het programma en prijzen voor de reis naar London zal worden opgemaakt en naar de
leden worden toegestuurd.
Het is de bedoeling dat diegene die de reis willen meemaken, zo snel mogelijk
inschrijven, teneinde de reisvoorbereidingen te doen: bespreken trein, hotel, ….

9. Zone Vergadering:
Op de laatste zone vergadering werd een gemeenschappelijk/gezamenlijk project
voorgesteld nl. Dienst daklozen : Nachtopvang: “Bed-Bad-Brood” in de havenstraat 2 te
Brugge.
-Het initiatief komt van de club van zone voorzitter D.Dumont/Brugge
-Het gaat om nachtopvang 7 dagen op 7
-iedere nacht 10 bedden – Winterperiode tot 18 bedden
-Beperkt opvang tot 5 nachten op 8 nachten
-Betrokkene kunnen zich aanmelden tot 11u. – Telefonisch en tussen 19,15u. en 19,45u
‘s avonds
-Er is een opvang mix van beroepskrachten en vrijwilligers
-Het is bedoeling 2 vrijwilligers in nachtopvang te hebben
-Men overnacht er in eigen kamer
-De taken zijn: luisterend oor voor de mensen bieden – en controle uitvoeren.
-Verloop van nacht:
-Aankomst om 19.00u; samen met collega vrijwilliger en beroepskracht
-Voorbereiding: briefing, koffie maken, soep opwarmen, kamers controleren
-Onthaal tussen 19.15u. en 19.45u., verwelkoming en aanbieden koffie/Thee
-om 19.45u;: starten avondmaal
-Realiseren bed-bad-brood functie
-23.00u. tot 06.00u: slapen
-07.00u.: briefing vaste medewerker
-07.15u.: mensen wekken en ontbijt verzorgen
-08.30u.: sluiten nacht opvang
Wie interesse zou hebben om als vrijwilliger mede te werken, gelieve dit kenbaar te
maken aan voorzitter of verantwoordelijke Sociale Commissie.
10. Ontvangen uitnodigingen: (*)
-Brussel Hoofdstad: Dr. Guy Van Camp, salons de Romree op 22.2 om 19,30u.
-Houba: 20 km door Brussel: 10 € per deelnemer, gaat door op 07.05.2018 –
inschrijven voor 10.3
(*) deze uitnodigingen werden individueel aan elk lid reeds toegezonden.

