Verslag Werkvergadering 9 augustus 2017.
“ Hof Ter Doest “
Aanwezig : Alexander De Vos, Jan Hillewaert, Johnny Hofman, Geert Naert,
Bernard Sallet, Koen Steel, Tom Van Kerschaever, Clive Van Aerde, Gilbert
Snauwaert, Donald Duthieuw, Patrick Verswijfel, Gerrit Geldhof, Michel
Vandemoortele, Peter Bartholomeus.
Verontschuldigd : Karel De Jaeghere, , Timo Lootens, Raymond De Coninck, , Erna Vienne,
Patrick Van Hove, Jerry Lievens, Bernard Maertens , Bart Chielens,
Afwezig : Niemand
Menu van de avond :
Boerenpaté – Droge Worst – Bruin Brood
°°°°
Parelhoen met Zomergroentjes en Kroketjes .
Agenda :
1. Toast op de Z.K.H. Koning Filip
Onze voorzitter opent de vergadering met een toast op onze Ere-gouverneur en op de
vriendschap.
2. Goedkeuring verslag van vorige vergadering .
Goedgekeurd en geen opmerkingen.

3. BBQ
1. Sponsoring :
- Momenteel is er voor ongeveer 26.000,00 € aan sponsoring ingetekend door
37 sponsors. Vorig jaar hadden we 52 sponsors voor een bedrag van 32.400,00
€.
o Patrick V. merkt terecht op dat sponsoring vanuit grote bedrijven op
vandaag niet zo evident meer is.
- Johnny roept nogmaals op om wakker te blijven voor de verkoop van kaarten
en het zoeken van sponsors.
- Momenteel zijn er ongeveer 650 kaarten verkocht, waarbij we break-even
draaien op een verkoop van ongeveer 800 Kaarten.

o

Johnny merkt op dat er weinig kinderkaarten verkocht worden.
Misschien een optie nemen op K3 ipv “Jan and the Grand Slam “.

-

Koen overloopt het draaiboek . Het opzetten van de grote tent wordt gestart
op zaterdag 12 augustus.
De opstelling van de tenten en stands is gelijkaardig als vorig jaar.
De schimmeltenten van vorig jaar worden vervangen door klassieke tenten en
het “ stinkend putje “ is gekuist.

Vrijdag 18/8 :
-

Vanaf 9.30 h worden zoveel mogelijk medewerkers gevraagd om de tafels en
stoelen te plaatsen en alle standen op te bouwen.
De dames worden verwacht om 14.00 h.
’s Avonds wordt er security voorzien voor het beveiligen van het terrein. (
voorzien tot zaterdagmorgen 08.00 h. )
Alle standen worden zo goed als mogelijk op vrijdag afgewerkt.

Zaterdag 19/9 :
-

Iedereen wordt om 09.00 h verwacht.
Standverantwoordelijken zijn aangeduid :
o Kassa : Raymond / Erna
o Apero + Mosselen : Gerrit
o Stand Wim Van Damme : Chef Patrick V. en zijn sous-chef Donald.
o Visbakkers : Geert
o Dessert : Michel
o Tombola : de dochters van …

-

De verkoop van de drankbonnen stopt om 19.30 h. De bar sluit om 20.00 h.
Aansluitend hebben we onze after BBQ , start tussen 20.30 h en 21.00 h.
Ingeschreven voor de afterBBQ :
• Tom : 2
• Geert : 2
• Alexander : 1
• Gerrit : 2
• Peter : 2
• Jan : 2
• Johnny : 2 + delegatie van de bar
• Clive : 2
• Donald : 2
• Koen : 2
• Bernard : 2

-

Een Ledscherm zal voorzien worden op de sponsors op te projecteren ( ttz hun
logo’s )
Ledscherm van 2m/2,5 m

-

Er zal een “ Eretafel Lions “ voorzien worden voor de hoogwaardigheidsbekleders
binnen de Lions

4. DIVERSEN.

5.

-

Karel heeft “ at large” aangevraagd en dit is aanvaard door het bestuur.
o Patrick V. merkt terecht op dat we voorzichtig moeten zijn met “ at
Large “ wegens te veel werk.

-

Nieuwjaarsreceptie Brugse Clubs.
o Er is niet onmiddellijk enthousiasme vanuit onze club om de
nieuwjaarsreceptie mee te organiseren samen met Brugge Zeehaven.
o Toch vindt onze voorzitter dat we de goede verstandhouding binnen
de Brugse clubs niet op de helling moeten zetten.

-

De bedanking van de Dames zal doorgaan op 22 september.
De feestcommissie zal één en ander uitwerken.

-

Het Midwinter feest en 25 jaar bestaan van onze club zal doorgaan op 23
februari 2018 .
Voorstel om terug naar Ter Leepe te gaan. Ook onze peterclubs zullen
uitgenodigd worden.

COMMISSIE CULTUUR.
-

De duiven wachten.

6. WEETJES .
-

Wat het Midwinterfeest en jubileum betreft maakt Patrick V. de opmerking dat
het een 25,5 jarig bestaan zal zijn.
- De “App” van Tom werkt prima !
Je hoeft enkel in te loggen als volgt :
Name : “ uw eigen naam “
Wachtwoord: “ We Serve “
 Wanneer er leden zijn die niet kunnen inloggen met “ We
serve “ …. Probeer eens het wachtwoord : “ We serve not
enough “
- In de tent van het Rode Kruis op de BBQ zal een gyneacoloog aanwezig zijn
voor het het geval dat Varvara te vroeg bevalt.

-

-

-

De juiste afmetingen van een A3 worden door Geert vastgelegd op
43cm/29,7cm
Michel is op regime ! Na een periode van “ at Large “ een periode van “ at
Small “.
Koen schat de kans op regen op 20 % op zaterdag 19/8.
Tijden de week schat hij de kans op regen op 40 %.
Op vandaag is dit nog 60 %.
Er is duidelijk onenigheid omtrent de juiste prijs van de ongepelde garnalen.
Volgens Gerrit bedraagt deze 10,00 €/kg, volgens Johnny is het 15,00 €/kg.
De commissie Visfestijn zal in deze bemiddelen.
Jan wordt om 22.13 h vriendelijk verzocht om de vergadering te verlaten.
Hij wordt door Sabine discreet afgevoerd.

Aan iedereen een leuke BBQ en tot vrijdag/ zaterdag.

Uw secretaris ad-interim,

Bernard SALLET.

