Verslag van divisievergadering 29.04.2010 te Brugge
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Ontvangst van 120 Kiwanis leden te Leonard Hotel te Brugge
o Het team van Brugge Vives vult alle brochures in een lijvig mapje.
o Welkomstdrank, sommige op terras, wordt opgediend.
Inleiding
o Protocolmeester Paul Henon doet ingeleide (gsm af, minuut stilte voor overledenen,
regel van 2 minuten aan het woord)
o Kandidaat Gouverneur Elect Joseph Ruwet komt eerst aan het woord wegens zijn
verre verplaatsing.
o Inleiding van divisiepunten (verslag van 19 december 2009):
 Het samenbrengen van één pot ‘Bloso kampen – SOB en Hart’ lijkt niet
meteen een haalbare kaart wegens te complex.
 Het opsplitsen van divisie in 3 regio’s lijkt nu momenteel niet aan de orde te
komen, het zal vermoedelijk mettertijd dienen opgenomen te worden.
o Divisie activiteiten worden toegelicht :
 Bloso kampen te Herentals : 20e uitgave werd een enorm succes met 100
uitzendingen. Enig punt : één vaste contactpersoon per club lijkt
aangewezen.
 Special Olympics Belgium : van 13 tot 15 mei 2010 te St-Pieters-Woluwe.
Prachtig initiatief ism Kiwanis. In 2013 zal deze West-Vlaanderen opnieuw
aandoen.
 Hart voor West-Vlaanderen : binnenkort uitnodiging door Stefaan Hoet voor
selectie. Heb je een prachtig sociale actie in petto : dien dan een project
mee in !
Clubs aan het woord :
o Voor West-Vlaanderen Noord zijn alle 15 clubs present.
o Voor West-Vlaanderen Zuid tekenen 12 van de 14 clubs present.
o Er wordt simultaan, gezamenlijk het woord gevoerd en de temperatuur loopt op.
Slotwoord
o De google agenda door Paul Henon : binnenkort krijgen jullie het bezoek van LtGouverneur en zijn elect om toelichting hierover te verkrijgen.
o Lt-Gouverneur in 2010-2011 : teamvoorstelling van Paul Henon en Leen Callens.
o Trustee Robert Vande Rieviere bezorgt ons een resem nieuws van Kiwanis
International.
o Gouverneur Robert Cusano geeft toelichting rond zijn themajaar : Ambiance en
vriendschap – Actie voor sociaal doel – Amusement. Hij nodigt ons uit voor zijn
districtvergadering te Maaseik op 11 september 2010.
o Gouverneur Elect Filip Delanote heeft een extra woord om de divisie WestVlaanderen mettertijd op te splitsen in 3.
o Kandidaat Gouverneur Jean-Paul Deschuyteneer geeft toelichting inzake zijn ambitie.
Verbroedering met Walking Diner.
Opvolging :
o Inzake verkiezingsrapport per club wordt deze gevraagd om per kerende ingevuld
terug te sturen (uiterlijk tegen 30 juni 2010).
o Per zaterdag 12 juni 2010 gaat een opleidingsvergadering door te Gent (Meeting
Center, Akkerhage 2, Gent) vanaf 8u30. Gelieve massaal aanwezig te zijn.
o Per maandag 21 juni 2010 : op het Provinciaal Hof te Brugge worden we
uitgenodigd om voorstelling Hart voor West-Vlaanderen toe te lichten.
o Inzake betaling van divisievergaderingen en bijdragen wordt gevraagd deze correct
uit te voeren (contactpersoon is Renaat Moerman).

o Inzake Lt-Gouverneur Elect (voor het jaar 2011-2012)
 Er hebben zich kandidaten Lt-Gouverneur voorgesteld, zowel één voor divisie
Noord (Myriam Schevernels) als één voor divisie Zuid (Yves Dorny).
 Indien er zich nog kandidaten willen voorstellen, gelieve dit voor 15 juni 2010
in te dienen bij de huidige Luitenant-Gouverneur aub.
 Dit om kenbaar correct kenbaar te maken in de directory 2010-2011.
 Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Hierbij wil ik allen danken voor het welslagen van deze divisievergadering !
Tot ziens alvast.

Ph. Maenhout
Uw Lt-Gouveneur West-Vlaanderen Noord.

