VERSLAG WERKVERGADERING
Werkingsjaar 2017-2018 - 8
Plaats/Datum: Ter Doest – 08.03.2018
Aanwezig: Gilbert SNAUWAERT (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Clive VAN
AERDE (penningmeester) - Erna VIENNE – Alexander DE VOS – Gerrit GELDHOF – Bernard
MAERTENS – Johnny HOFMAN – Geert NAERT – Koen STEEL – Donald DUTHIEUW – Jan
HILLEWAERT – Peter BARTHOLOMEUS
Verontschuldigd: Gustaaf GEUENS – Jan HILLEWAERT – Jerry LIEVENS – Timothy
LOOTENS – Patrick VAN HOVE – Patrick VERSWIJVEL

AGENDA:

1. Goedkeuring vorig verslag. –
2. TOESTAND REKENINGEN:
-De rekeningen van her eerste semester van dit werkingsjaar en thans ook de
rekeningen van het tweede semester van vorig werkingsjaar, werden inmiddels door
de penningmeester aan de leden verstuurd.
-Met deze staan wij wat rekeningen naar de leden betreft terug up-to-date.
-Andere rekeningen uit verleden, worden opgenomen zoals ze werden bezorgd aan de
penningmeester.
-Er wordt vriendelijk verzocht aan de leden de rekeningen zo snel mogelijk aan te
zuiveren, daar ze reeds van een oudere data zijn. Dit is NIET de fout van de leden, dit is
duidelijk.
-Wat betreft vragen omtrent de beloofde van “open” uitleg over de rekening
toestanden, dit zal uitgewerkt worden en naar voor gebracht op de volgende
vergadering, die tevens de algemene jaarlijkse statutaire vergadering is.
3. REIS LONDON:
-Een laatste oproep voor wie no zou willen deelnemen.
-Er zouden actueel 14 deelnemers zijn.
-Het geheel zal worden besproken door de Cultuur commissie en definitief uitgewerkt
worden (trein, hotel reservatie en omlijstend programma.

4. ELECTRONISCH INSCHRIJVEN:
-Er zijn nog enige problemen met het programma (kinderziektes).
-Koen heeft het opgelost, door voor deze vergadering, via oude systeem te laten
inboeken.
-Peter zal de zaak ten gronde nazien en bespreken met Tom teneinde de zaak vlot te
krijgen. Het is uiteraard wel de bedoeling dat wij verder met het elektronisch
programma werken.
-Leden die persoonlijk problemen ondervinden met het systeem worden vriendelijk
verzocht dit te melden aan Peter, zodat er oplossing kan geboden worden aan deze
problemen.
5. ARCHIEF – MATERIAAL – STOCK VAN DE CLUB:
-In kader van ons 25 jaar feest werden opzoekingen gedaan naar Archief, Materiaal en
Stock van de club.
-Koen kon een reeks zaken ter beschikking stellen, alsook Donald… er ontbreken echter
nog een hele reeks zaken, zoals o.a. :
-Foto Album 1
-Originele “Chartervlag”
-“Clubvlag”
-lions kenteken
-…
Vraag is weet iemand waar deze zijn ? of weet iemand bij wie zaken zouden zijn ?
Zoals de toestand nu is, betekend dit dat deze zaken “verloren” zijn ???!! en dit zou
jammer zijn.
6. NIEUWS VAN DE SOCIALE COMMISSIE:
-Gerrit geeft enige toelichting.
-Er zal kortelings een vergadering zijn van de commissie, teneinde dat de commissie
een programma voorstel kan voorleggen aan bestuur.
-LCIF werd reeds bedacht van 1000 € via de penningmeester
-Ook deelname aan “BAD” werd bevestigd, kwestie van na te zien of betaling is
gebeurd.
-Enige door onze club begunstigde deelnemers aan BAD hebben vraag gesteld of zij dit
jaar terug over vrij tickets kunnen beschikken, deze vraag is positief en zal door Gerrit
opgenomen worden.
7. NIEUWS VAN DE COMMISSIE JEUGD:
-Alexander meld dat er actueel géén nieuws is daar de geplande vergadering door de
Zone-voorzitter diende te worden geannuleerd wegens te weinig deelnemers.
8. NIEUWS VAN DE COMMISSIE VISFESTIJN / BBQ:
-Johnny meldt dat de commissie reeds een vergadering had en de zaak dus op gang is
getrokken.
-Er moeten een paar dringende zaken worden beslist oa. de tenten, waarover Johnny
een toelichting geeft.

-Er wordt beslist over te gaan tot bestelling. Johnny zal bestelbon/contract laten
opmaken en voorleggen ter ondertekening.
9. NIEUWE LEDEN:
-De voorzitter had oa. Enige ideeën omtrent nieuwe leden ?, zijn er nog leden die
gedachten hebben ?
-Raymond en Johnny hebben mogelijks een potentieel lid, er wordt overeengekomen
dat deze zal uitgenodigd worden op de lunch van de maand April, teneinde hem toe te
laten kennis te maken met de club.
-Aandacht is hier geboden: de werking van de aanwervingscommissie moet
gevrijwaard blijven ! EN het respect naar de peters !
-Indien actueel voorstel werkt, kan eventueel nog een aanwerving voorzien worden bij
de machtsoverdracht, dit is echter géén must, zodoende moest planning niet lukken
voor deze data, kan dit ook verschoven worden naar latere datum.
10. UITNODIGINGEN & VRAGEN:
- Er is uitnodiging LC Gent-Leieland voor fotowedstrijd 2018.
- Er is uitnodiging van district inzake de 101ste. Jaarlijkse Conventie in USA-Las Vegas
van 29 juni tot 3 July 2018
- Er is de vraag van LC Aartselaar-Cleyedael (onze contact club) omtrent hun
paasactie, zijn er leden die paaseieren willen bestellen

11. UITNODIGING ALGEMENE STATUTAIRE JAARVERGADERING VAN DE CLUB:
-Volgende vergadering 22.03.2018 is de Alg.Stat.Jaarvergadering, een afzonderlijke
uitnodiging met agenda wordt afzonderlijk verstuurd.

