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Uitnodiging Vergadering Raad van Bestuur op 23 / 01 / 2009 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Voorafgaande opmerking van de secretaris i.v.m. dit verslag:
De secretaris heeft op vraag van Dhr. Lison het verslag van deze vergadering veel gedetailleerder 
uitgeschreven, tot op het belachelijke toe. De geschreven weergave van punt 4 op de dagorde is 
slechts een fractie van de werkelijke gedane uitspraken omdat op sommige momenten de 
discussies niet te volgen waren. Het is de mening van de secretaris dat dit enkel als doel heeft om 
in de toekomst elke “vormfout” te kunnen interpreteren als inbreuk en foutieve verslaggeving van 
de vergaderingen.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanvang vergadering om 20.10 u.

 Aanwezig: Geert Bouckaert, Jean-Pierre Lison , Monique Gieres, René Blockx.

 Vertegenwoordigd: Johan Weckhuyzen (volmacht aan Geert Bouckaert).

 Verontschuldigd: Detienne Cécille.

Geert Bouckaert start als secretaris met de dagorde, Lison Jean-Pierre maakt echter de 
opmerking dat de voorzitter de vergadering moet leiden.
 Geert stelt dat dit terug een manoeuvre is van Dhr. Lison in een poging om Mevr. Gieres in 
discredit te brengen omdat  de notulen in het Nederlands opgesteld zijn en Mevr. Gieres 
Franstalig is. Dit is eveneens een geval van discriminatie van Dhr. Lison tegenover Mevr. 
Gieres op taalgebruik en taalkennis. Op alle andere vergaderingen is het Dhr. Weckhuyzen 
die de dagorde en de verslagen voorleest om op die manier de secretaris in staat te stellen 
de nodige aantekeningen op te nemen. Niettegenstaande leest Mevr. Gieres toch de 
dagorde en leidt dan ook de vergadering. 

2. Openingsrede van de voorzitter Mevr. Monique Gieres.

 Monique heet iedereen welkom en vraagt om de vergadering op ordentelijke wijze te 
laten verlopen. Dit dus zonder verbale agressie of eender welke vorm van 
onwelvoeglijkheid tegenover de RvB. Mevr. Gieres vraagt om het verleden te laten 
rusten, Dhr. Lison antwoordt dat dit slechts vaststellingen zijn of waren. Dhr. Lison stelt 
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de geloofwaardigheid van de voorzitter nogmaals in vraag. Dhr. Bouckaert vraagt aan Dhr.
Lison om op te houden met de minachtende opmerkingen aan het adres van Mevr. Gieres
en eveneens voor alle leden van de RvB.

3. Volmacht Detienne Cecile en schrapping vergadering 25/9/2008 (Lison Jean-Pierre).

 Op vraag van Dhr. Lison en Dhr. Blockx worden de notulen van de vergadering RvB 
gedaan op 25/09/2008 geschrapt omwille van het niet bereikte quorum zoals voorzien in 
de statuten van de vereniging die ¾ bedraagt. De aanwezigheid was  3 effectief en een 
volmacht, zijnde 4 van de zes leden RvB of 67% i.p.v. 75% (¾)

 De volmacht, gegeven aan Dhr. Bouckaert door Mevr. Detienne stuit op ongenoegen van 
enkele leden van de RvB. Dit omdat mevr. Detienne reeds geruime tijd niet meer 
aanwezig is op de vergaderingen van de RvB. Dhr. Lison spreekt van een dictatuur van de 
Secretaris en René spreekt van mogelijke beïnvloeding op beslissingen.
 Dhr. Bouckaert merkt op dat de volmacht wel degelijk in orde is en niemand het recht 
bezit om deze volmacht te weigeren.

4. Taakverdeling bestuur (Lison Jean-Pierre).

 Dhr. Lison stelt nogmaals dat de voorzitster onbekwaam is om haar taak uit te voeren, 
o.a. door er op te wijzen dat ze geen erering kan indelen. In het verslag van de 
tentoonstelling te Kortrijk staat te lezen wie welke opdrachten uitgevoerd heeft, Dhr. 
Lison stelt dat Mevr. Gieres zo goed als niets gedaan heeft en dit reeds geruime tijd zo is. 
Dhr. Lison wil een voorzitter die voor de vereniging een bepaalde uitstraling geeft. 
Dhr. Lison stelt dat de secretaris de statuten niet volgt en dat de voorzitter er moet op 
toezien dat de statuten gevolgd worden. Dhr. Blockx stelt dat iedereen kan reageren 
daarop op vastgestelde onregelmatigheden.  Dhr. Bouckaert zegt aan Dhr. Lison dat hij, 
indien hij werkelijke, opzettelijke inbreuken op de statuten kan aantonen, hij een klacht 
moet neerleggen. Dhr. Bouckaert zal zich zonder meer verantwoorden voor elke inbreuk 
die hij gepleegd zou hebben. Dhr. Lison vraagt aan Mevr. Gieres wat ze in de laatste jaren 
al gedaan heeft maar geeft zelf een antwoord; ‘niets’. 
Dhr. Lison stelt dat Mevr. Gieres zeer weinig aanwezig is op tentoonstellingen en waar ze 
dan wel aanwezig is, ze zichzelf belachelijk maakt door haar incompetentie als voorzitter. 
Daarbij vermeldt Dhr. Lison dit alles regelmatig op te volgen. Dhr. Lison stelt dat Mevr. 
Gieres niet in aanraking wenst te komen met de “lagere klasse”.  Een opmerking volgt van
Mevr. Gieres “soort zoekt soort”. Mevrouw Gieres vermeldt dat Dhr. Lison aan Dhr. Den 
Hond A. gevraagd heeft om de mensen van Oostende te helpen boycotten, daarop 
vervolgt deze discussie op een niet te volgen wijze.
Dhr. Lison stelt dat Mevr. Figoureux Nora op alle mogelijke manieren profiteert van de 
clubs, ook financieel. 
 Dhr. Bouckaert stelt dat dit niets met deze vergadering te maken heeft en vraagt om dit 
punt af te werken aan Dhr. Lison, welke door Dhr. Lison categoriek geweigerd word. 
Dhr. Lison roept als reden in dat Dhr. Weckhuyzen afwezig is en dit te belangrijk is.  Dhr. 
Bouckaert stelt dat Dhr. Weckhuyzen vertegenwoordigd is via volmacht en dat dit dus 
geen reden is om dit punt niet te behandelen. Dhr. Lison wijkt niet van deze stelling af om
de taakverdeling naar een volgende vergadering te verplaatsen en blokkeert op deze 
manier de vergadering. Dhr. Lison stelt dat hij het beu is om belachelijk gemaakt te 
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worden middels het voorzitterschap van Mevr. Gieres, zelfs al is Mevr. Gieres niet 
aanwezig op dezelfde locatie. Dhr. Lison verwijt Mevr. Gieres van laksheid en luiheid op 
de tentoonstelling te Kortrijk in november 2008 waarop de verbale agressie terug 
gebruikt wordt. Dhr. Lison herhaalt zichzelf en zegt dat hij Mevr. Gieres niet meer als 
voorzitter wenst wegens “incapable,  zij maakt ons belachelijk als club maakt in het 
buitenland.”  Dhr. Bouckaert zegt aan Dhr. Lison dat hijzelf daar nog nooit een 
opmerking over gekregen heeft via het secretariaat. Indien “iedereen”, zoals Dhr. Lison 
beweert, ontevreden is van Mevr. Gieres als voorzitter, dan moeten er toch al reacties 
binnengekomen zijn op het secretariaat. Dhr. Lison stelt eveneens de website van de club 
in vraag voor het “Flamingant” zijn. Dhr. Bouckaert antwoord in eerste instantie dat de 
website door toedoen van de negatieve opmerkingen, komende van Dhr. Lison, voorlopig 
offline gezet werd en hij reeds geruime tijd aan een nieuw project bezig is. Dat zal de site 
interactiever maken via een CMS systeem.  Voor de Franstalige website werd er in het 
verleden reeds meerdere keren een oproep gedaan om vertalingen te bekomen. Daarop 
werden tot op heden geen reacties ontvangen. Aanvullend stelt Dhr. Bouckaert dat hij 
geen Franse teksten meer wenst te maken omdat er teveel negatieve opmerkingen op 
gemaakt worden door Dhr. Lison. Dhr. Lison stelt de het ledenaantal de laatste jaren fel 
verminderde omdat Mevr. Gieres voorzitter is.  Dhr. Bouckaert toont aan via de 
ledenlijsten dat dit zeker niet het geval is. Het ledenaantal is in de laatste jaren ongeveer 
gelijk gebleven. De “snedige” opmerkingen zijn er terug met de onnodige discussies. 
Dhr. Bouckaert stelt aan de vergadering een mondeling overzicht voor van de 
opeenvolging van verbaal agressieve ingrepen door Dhr. Lison. Dit gebeurt bv. telkenmale
Dhr. Lison een punt op de dagorde wenst te plaatsen i.v.m. de taakverdeling. Hierbij 
wordt ook vermeld door Dhr. Bouckaert Geert dat, “voor de lieve vrede”, lang niet alle 
gevallen van verbale agressie in de bestuursverslagen voorkomen.

 Op vraag van de secretaris wordt de vergadering om 21.55u. geschorst. Dit door 
blokkeren van de vergadering middels de langdurige, soms verbaal agressie discussies, 
telkenmale in gang gezet door Dhr. Lison, het weigeren van deelname aan de gevraagde 
stemming door Dhr. Lison, het weigeren van gebruik een volmacht door Dhr. Lison 
( volmacht van Dhr. Weckhuyzen Johan aan Dhr. Bouckaert Geert). 
Alle niet behandelde punten worden naar een volgende vergadering verwezen. Mevr. 
Gieres laat de RvB weten dat ze op 31/01/2009 een operatieve ingreep moet ondergaan 
en bijgevolg enkele dagen niet beschikbaar zal zijn. Dhr. Bouckaert stelt dat Dhr. Lison nu 
al meerdere keren de vergaderingen onwettig blokkeert en dat dit zo niet meer verder 
kan.

Einde vergadering: 22.00u.

Niet behandelde punten van de dagorde (zie bovenstaande opmerking).

5. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 06/11/2008.

6. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 09/01/2009.
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7. Kasverslag.

8. Brieven in & brieven uit.

9. Clubmatch Kortrijk 15 november 2008: afwerking.

10. Speciale Gerpinnes 2 mei 2009 te: organisatie.

11. Clubmatch Kortrijk 14 november 2009: organisatie.

12. Huishoudelijk reglement en aanvullende reglementen.

 Bijkomende punten, aangevraagd door René Blockx, te bespreken.

 Lezing en goedkeuring.

13. Clubblad.

14. Brief aan de leden voor verlenging lidmaatschap op vraag van de secretaris (wegens uitblijven 
clubblad).

15. Voorstel oprichting commissie tentoonstelling (René Blockx).

16. Rondvraag.
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