VERSLAG WERKVERGADERING
Werkingsjaar 2018-2019 - 1
Plaats/Datum: Ter Doest – 12.07.2018
Aanwezig: Alexander DE VOS (Voorzitter) – Raymond DE CONINCK (Secretaris) – Karel
DE JAEGHERE – Johnny HOFMAN – Gilbert SNAUWAERT -Koen STEEL –Erna VIENNE
Verontschuldigd: Peter BARTHOLOMEUS – Gerrit GELDHOF -Gustaaf GEUENS - Jerry
LIEVENS – Timothy LOOTENS – Bernard MAERTENS – Geert NAERT – Clive VAN AERDE Patrick VAN HOVE – Patrick VERSWIJVEL
Afwezig: Donald DUTHIEUW

AGENDA:
1. Voorzitter Alexander opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het is een “Zomerse-vergadering” en het is dus normaal dat wij met weinig aanwezig zijn.
2. Goedkeuring verslag vorige vegadering.
3. De voorzitter deelt mede dat hij voor dit werkingsjaar opteert voor een niet al te zwaar
programma.
4. Ontslagname JAN HILLEWAERT:
Zoals iederéén reeds vernomen heeft, heeft Jan jammer genoeg ontslag genomen omwille
van zware beroepsactiviteiten. De voorzitter heeft contact met hem gehad en hem namens
zichzelf, het bestuur en de leden bericht dat iederéén het jammer vindt, maar begrip heeft
voor de situatie. Hij heeft Jan ook bedankt voor al zijn inzet gedurende de jaren van zijn
lidmaatschap.
5. JAARPROGRAMMA & BESTUURSORGANISATIE:
De voorzitter licht jaarprogramma toe (copy in bijlage).
Tevens stelt hij zijn bestuursstructuur voor (copy in bijlage).
Verder deelt hij mede dat hij nog een “special” activiteit voorziet op 7.9 of 14.9, meer
details hierover zal hij kenbaar maken van zodra hij klaar is met dit programma.
6. COMMISSIE EVENTS:
Deze nieuwe commissie vervangt de commissies “CULTUUR” en ‘FEESTEN”.
De commissie zal worden voorgezeten door Gerrit Geldhof.

De commissie kwam reeds een eerste maal bijéén om van gedachten te wisselen en
Raymond kan reeds het volgende mededelen:
1.-Er is een voordracht voorzien, tijdens ons gastheerschap van de Zone-vergadering:
De heer Nico Bijnens zal een voordracht houden getiteld “China 5000 jaar authentieke
Chinese Cultuur”.
De datum zal bepaald worden tijdens de komende Zone vergadering.
2. Wandel-/? Fietstocht VLOETHEMVELD:
Er is hier een idee in voorbereiding van een halve dag, hetzij in de voor- hetzij in de
namiddag. Van zodra hier de mogelijkheden van bekend zijn, zullen deze worden
medegedeeld. De datum zou zowat tussen einde April, begin mei 2019 zijn.
7. VIS-en SCHAALDIERENFESTIJN:
Hier zijn twee items:
1. Schrijven naar Sponsers en Leveranciers:
Een brief is reeds klaar.
Clive zal zorgen voor de adresseringen
Door de actuele verlof periode is hier een vertraging op, maar er zal worden op
toegezien dat dit zo snel mogelijk gebeurd.
2. Organisatie:
De voorzitter zal met bestuur hierover “grondig” van gedachten wisselen en tot een
oplossing/voorstel te komen.
Het is de bedoeling dan dit voorstel af te toetsen en het dan in vergadering te brengen
begin october.
8. HERINNERING:
Voor diegene die het nog niet deden ! Gelieve GDPR akkoordverklaring te willen insturen.
Dank.

