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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid André Sirejacob 
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Nieuwjaarsdiner: 

11.15 uur bestuur aanwezig - daarna volgt de intronisatie - bestuur zal een 

afzakkertje betalen. Arnold zou voor de foto’s moeten zorgen. Achteraf kunnen wij 

terecht in Brasserie De Coen, Hundelgemsesteenweg te Bottelare. 

 

2 De uitstappen: 

De secretaris deelt mede een bericht van Jacques te hebben ontvangen, die de 

broederschap kan laten ontvangen op het consulaat te Rijsel, waarna een volledige 

uitstap in Rijsel. Er wordt enkel gereageerd door te wijzen dat de uitstappen reeds 

zijn ingenomen door andere projecten, aangenomen op de Algemene Vergadering. 

15 april: André verzorgt de uitstap. In principe bezoek aan de Beurs en daarna eten 

in Comme chez Soi. 

17 juni: werkplaatsen Antoine, door Rikko en José 

16 september: Stany verzorgt de uitstap: St Niklaaskerk en zwembad Van Eyck 

 

3 Allerlei: 

André stelt voor de maandelijkse vergadering om 18 uur te laten doorgaan.  

 

4 Volgende vergadering zou in principe doorgaan op maandag 4 februari, daags na 

de nieuwjaarsdiner. Dit is misschien te veel van het goede. Kortom wij zien wel op 

zondag 3 februari. 

 

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 6 januari 2002 
Begin om 17.30 uur – einde om 18.30 
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal Raadslid André Sirejacob 
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Zijn eveneens aanwezig Jacques Vervaet en Rikko Beuten  

2 Terugblik nieuwjaarsdiner: 

Zoals alle jaren zijn er leden die het goed, anderen die het gewoontjes vonden en 

weer anderen die het absoluut niet konden waarderen. De voorzitter vatte het 

misschien nog goed samen: je krijgt wat je betaalt. 

Henri opteert om te blijven waar het goed is, bijvoorbeeld in Melle in de Salons  

Waar wij verleden jaar te gast waren. 

Julien verduidelijkt zijn systeem om dit jaar de tafelschikking niet te laten afhangen 

van het lot, maar van een bewuste indeling en plaatstoewijzing door hem. “Je doet 

maar om goed te doen”, zegt hij. 

Iedereen is akkoord dat er aan iedere tafel de nodige animo, amusement en sociale 

contacten waren. 

Onduidelijkheden of minpunten: 

1° - de jenever voor de intronisatie werd vergeten; 

2° - de gemaakte afspraak bij de vorige vergadering om allen naar het 

etablissement De Coene te gaan na het einde van het nieuwjaarsdiner, viel in de 

wasmand; 

3° - Stany vindt dat het bestuur schromelijk afwezig was op het pintje na de 

maaltijd. 

Besluit: was het nu goed of was het nu niet goed? ‘k weet het nie ! ’t es nie 

gemakkelijk om veur iedereen goe te doen! 

 

3 
Uitstap Rijsel 15 april 2002 

Jacques geeft een zeer uitgebreide lezing van de uitstap naar Rijsel die hij inricht. 

Wij onthouden het belangrijkste. Het nieuwe station te Rijsel – Euralille of Lille 

Europe -  is een realisatie van de firma Buyck, waar broeder Jacques Vervaet zeer 

nauw bij betrokken was. 

Het bezoek zal er waarschijnlijk als volgt uitzien: 

Samenkomst Gent-Sint-Pieters 08.30 uur – vertrek om 8.57 uur – aankomst in Lille 

Flandre om 9.51 uur. 

Onder leiding van Jacques gaan wij te voet over het viaduct Corbusier naar Lille 

Europe. Tot 11 uur geeft Jacques uitleg over het nieuwe station en zijn omgeving. 

Te voet gaan wij naar het Belgische consulaat waar wij om 11.30 uur door de heer 

Consul Muylle worden ontvangen. 

Wij gaan eten om 12.30 uur tot 14.30 uur. Aan het restaurant worden wij afgehaald 

door een Nederlandstalige gids die ons Vieux Lille laat ontdekken. Tegen 17 uur 

zijn wij terug aan het station. 

Wij hebben een rechtstreekse trein om 18.05 uur naar Gent. 

Prijs per persoon 50 €. Er dienen twee flessen jenever als relatiegeschenk 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 4 februari ’02 

Begin om 18 uur – einde om 19.10 uur 
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meegenomen te worden. 

 

4 Uitstap 17 juni 2002. 

Rikko deelt mede dat ook die uitstap reeds is voorbereid. Waarschijnlijk gaan wij 

hier met een bus op stap. 

 

5 Allerlei: 

Er wordt nog eens teruggekomen in geuren en kleuren op het nieuwjaarsdiner! 

 
Persoonlijke noot: 
Bij het ontvangen van verslag zal iedereen nu wel in die mate gekalmeerd zijn om 
mijn persoonlijke noot in alle rust te willen lezen en overwegen: ik vraag mij 
inderdaad af of het nieuwjaarsdiner door onze leden niet wordt ervaren als een 
verplicht  nummer. Verplichtingen zijn weinig bevorderlijk voor een goede sfeer, 
een goede werking en een gezonde geest in gelijk welke vereniging. Ik denk dat 
men de huidige formule even in overweging zou moeten nemen, als het diner 
inderdaad als een verplicht nummer wordt gezien. Wij kunnen onze leden daar 
misschien eens over bevragen.  

 

6 Volgende vergadering: maandag 4 maart 2002 om 18 uur  

  

de secretaris, 

Jean Statius 
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid André Sirejacob 
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Uitstap naar Rijsel: 

Volgens de gegevens verstrekt door Jacques zou alles geregeld zijn ter plaatse. Het 

programma ziet er als volgt uit: 

10.00 uur aankomst. Jacques geeft uitleg over de bouw van het TGV station en de 

problematiek rond de Triangle des Gares. 

10.30 uur. Komen wij aan de voet van de Tours Crédit-Lyonnais. Brengen een 

bezoek aan de 18
de

 verdieping waar mevr. Baars een woordje uitleg geeft. 

11.30 uur. Aankomst Consulaat. Waar de heer Consul, de heer Muylle, het reilen 

en zeilen van een consulaat uit de doeken doet. 

12.30 uur. Middagmaal in restaurant Le Compostelle, rue Saint Etienne, in Le 

Vieux Lille. 

14.30 uur. Bezoek aan Le Vieux Lille, met Nederlandstalige gids. Duur ongev. 2 

uur. 

17.30 uur terug naar Gent. 

De secretaris deelt de prijs – groepsprijs – van een ticket heen en terug Rijsel mee: 

23 €.  Uitgaande van 25 deelnemers is dat 575 €, wat een busverplaatsing 

interessanter maakt. Henri vraagt prijs en bestelt desnoods bij firma De Swaef. 

Dus volledig programma: 

07.30 aankomst bij Wim, enkel koffie! 

08.30 vertrek met bus. Een jenevertje wordt tijdens de reis genuttigd. 

 

Er dienen dus in totaal 4 flessen jenever meegenomen te worden, alsook de nodige 

bekertjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri 

 

 

 

 

Henri 

2 Prijsberekening, met 25 deelnemers. 

Inkomen:  25 x 50 €                                                1.250 € 

Uitgaven: koffie 25 x 2 € = 50 € 

                    Bus                400 € 

               Jenever                 50 € 

               Eten  27 x 35      945 € 

               Gids                      50 €                             1.500 € 

 

3 Volgende leden betaalden hun lidgeld nog niet, zij worden discreet aangemaand. 

Rikko Beuten – Gilbert Brackeva – JP Lippens – JP Kerckaert – Roland De Mey – 

Dominique Morel 

Secr. 

4 Invités: 

Voor André: Verschuere Guy, Zeelaan 13, Oostende 

                       Verstichele Hubert, Vrijdagmarkt 64, Gent 

         Julien:  Johan Cremers, Agora 

Alsook de gewone invités. 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 4 maart 2002 
Begin om 17.30 uur – einde om 19 uur 
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5 
Uitstap juni 

 Verplaatsing zou met de trein kunnen gebeuren. Het eten bedraagt ongev. 37 € Dus 

dit wordt terug een uitstap waar de kas zal moeten bijleggen. Waar eerst werd 

gezegd dat naast de brouwerij, ook de firma Antoine zou worden bezocht, opteert 

men nu voor dat laatste te laten wegvallen. 

 

6 Uitstap september. 

Bezoek Sint-Niklaaskerk gaat door volgens Stany. ’s Middags kan hetzij zwemkom 

Van Eyck, hetzij De Beurs aan de Kouter bezocht worden. 

 

7 Allerlei: geen opmerkingen  

8 Volgende vergadering: 1 april 2002  om 18 uur, het is wel Paasmaandag, maar er 

zullen wel enkele bestuursleden beschikbaar zijn. 

 

  

de secretaris, 

Jean Statius 
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder  
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid André Sirejacob 
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 De schatbewaarder laat telefonisch weten dat hij niet kan komen. Hij zal in de loop 

van de avond de deelnemers aan de uitstap meedelen. 

 

2 Uitstap juni. Ingericht door Rikko. Wij denken dat alles in orde komt. De secretaris 

zal een briefje schrijven. 

Secr. 

3 Uitstap september. Stany belooft dat alles in orde zal komen.  

4 Het blijkt dat er nog broeders zijn die samen met hun dame een bezoekje zouden 

willen brengen aan de kunstschilder Wauters. Kan opgenomen worden in het 

volgende krantje. 

Secr. 

5 Allerlei: enkel de voorzitter heeft een  voorstel. Tijdens de statutaire vergadering 

wil hij een exposé geven over de erogene zones????!!!!???? 

 

6 Henri laat weten dat: 

1° volgende leden hun lidgeld nog niet hebben betaald: Rikko – Dominique – 

Roland – Jean-Pierre en Jean-Paul. Zij zullen aangesproken worden bij de volgende 

uitstap. 

2° de kas bedraagt 3138,78 €. 

3° - er zijn 28 inschrijvingen. 

 

7 Volgende vergadering 6 mei 2002 om 18 uur.  

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 8 april 2002 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.00 
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid André Sirejacob 
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Zijn eveneens aanwezig José Van Vliet en Rikko Beuten  

2 Evaluatie uitstap Rijsel: 

Julien: Proficiat aan Jacques, alles was goed uitgezonderd dat de gids een ‘pipo’ 

was die ons gezelschap niet aanvoelde. 

Henri: alles was goed, doch veel leden vonden de dag te overladen. 

Wim: ’s morgens was het OK, kan zich niet voorstellen dat er niet meer te zien is in 

Rijsel, enkel de kerk, was een bezienswaardigheid. 

Jean: er moeten beter afspraken worden gemaakt. Er dient iemand aangesteld die 

de timing en het programma in het oog houdt. Er is een e-mail met bedankingen 

naar het consulaat geschreven. 

Etienne: er dient respect te zijn voor de diegenen die aan het woord zijn. 

Eindconclusie: noodzaak is aangetoond om goede afspraken te maken en meer dan 

ooit dienen de inrichters aanwezig te zijn op een vergadering. 

 

3 Uitstap 17 juni 2002 naar Anderlecht firma Antoine en de brouwerij Haacht. 

Inrichters José Van Vliet en Rikko Beuten. 

7.30 u bij Wim.       --     8.30 u vertrek met bus. 

9.30-10 u ontvangst firma Antoine    -- 11 à 11.30 u vertrek van de firma. 

12.30 u  diner in het Brouwershof    --- 14.30 u rondleiding in de firma. 

Daarna “zuipen!” In het Brouwershof. 

Menu: knapperig witloofslaatje met zalmblokjes en asperges 

           Lamskroon met gewokte groentjes 

           Brunaise van fruit met appelsiensausje en sorbet 

 

4 Allerlei: 

André: krijgt de zware opdracht als raadslid commissaris toezichter coördinator. 

Stany: Arnold laat vragen of brief reeds is geschreven naar UCO 

           Sint-Niklaaskerk kan ’s morgens worden bezocht zwemkom Van Eyck ’s        

           ’s middags. 

 Henri – Jean en Etienne: niets te melden. 

Wim: koffierekening dient nog betaald en ‘enkele leden’ vragen ’s morgens 

boterkoeken. 

Voorzitter: geen boterkoeken!               

 

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag  
Begin om 18.00 uur – einde om  
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter  
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder  
ceremoniemeester  raadslid André Sirejacob 
  secretaris  

agenda: verslag van de heer voorzitter. 

1 18.15 uur de vergadering wordt geopend door de voorzitter. Er zijn twee leden 

aanwezig: de lokaalhouder en de voorzitter. 

 

2 Er wordt gebeld naar Henri, de schatbewaarder en André, het raadslid.  

3 18.20 uur André komt op de vergadering.  

4 Zijn op reis: Stany, Etienne en Jean.  

5 Allerlei: André stelt voor om maatjes te verkopen op de bus aan 1 euro ’t stuk.  

6 Door Wim werden de foto’s betaald: 23 €  

7 Twee flessen jenever als geschenk meenemen op de uitstap.  

8 Voor de leden bekertjes meenemen.  

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 3 juni 2002 
Begin om 18.00 uur – einde om  



- 9 -2002 Raad van Bestuur  

 

Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder  
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid  
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Vorige uitstap: iedereen is akkoord dat wij een prachtige uitstap hebben gemaakt. 

André en Henri, die inschreven, betaalden, niet meegingen en hun inschrijvings-

geld ter beschikking stelden, worden bedankt. 

 

2 Uitstap 16 september. Stany is er klaar voor. Hoe het programma er zou kunnen 

uitzien:  

09.30 uur bezoek Sint-Niklaaskerk onder leiding van architect Jan De Block. Duur 

ongeveer 2 uren. 

Eten in restaurant ‘de geschoeide karmeliet’ Lange Steenstraat te Gent. 

14.00 uur bezoek aan Van Eyckzwembad met architect(en) Raymond Berteloot 

en/of Ellen Vertommen. 

 

3 Uitstap 18 november. UCO Sportwear valt weg, wij zijn niet welkom. Onmiddel-

lijk wordt er een alternatief programma in elkaar gebokst. Wat ook direct wordt 

vastgelegd en bevestigd. 

’s Morgens bezoek aan bronsgieter Jan Demarets, Schouwingsstraat te Wondelgem 

aansluitend uitleg over speciale papiersoorten. Relatie van Willy Verlee. 

Eten waarschijnlijk bij Patrick Kasteel te Wondelgem, Hof ten Dries. 

Namiddag waarschijnlijk bezoek aan Old timers en retro fietsen. Door Julien 

 

 

4 De voorzitter is een beetje ongerust over de afwezigheden van ons geacht raadslid 

André op de voorbije vergaderingen. 

 

5 Allerlei: Julien: vraag toelating om beeld van de Belleman te verhuizen in de 

Gentse feesten naar Novo hotel. Raad is akkoord mits de nodige verzekering wordt 

afgesloten. 

 

6 Volgende vergadering op maandag 5 augustus om 18.30 uur te Wondelgem, Bo-

testraat 129 Hof ten Dries. Het is de bedoeling dat wij daar een lunch nemen. Wie 

wenst kan zich laten vergezellen door zijn echtgenote. De prijs voor een lunch 

(dagschotel) bedraagt 10,40 €. Normaal gezien kan dit enkel ’s middags worden 

verkregen, maar de patron wil een uitzondering maken als wij met een aantal per-

sonen zijn. 

Wie deelneemt aan de vergadering te Wondelgem, dient zich aan te melden bij de 

secretaris tegen uiterlijk 31 juli. 

Zegden reeds hun deelneming toe Stany en echtgenote, Etienne en echtgenote, 

alsook ik met mijn vrouw, dit alles onder de kundige leiding van de president. In 

ieder geval gelieve te bevestigen!!!! 

 

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 1 juli 2002 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.15 uur 
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder  schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid  
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Uitzonderlijk gaat de vergadering door in aanwezigheid van onze dames en dan 

nog tijdens een etentje. De gelegenheidsplaats is Hof ten Dries, Botestraat te 

Wondelgem. 

 

2 Zijn verontschuldigd onze broeders Wim Vanhoenacker en André Sirejacob  

3 De bedoeling van het etentje is om de instelling Hof ten Dries te leren kennen in 

het vooruitzicht van onze uitstap in november. Iedereen is het er over eens dat het 

een mooi etablissement is, verzorgde bediening en het eten is eveneens in orde.  

 

4 Veel wordt er niet vergaderd, Stany meldt dat zijn uitstap in orde is, alle contacten 

zijn gelegd, enkel dient hij nog het menu te krijgen van restaurant De Lotus. Dit zal 

vrijdag 16 augustus gebeuren, wegens verlofregeling. 

 

5 Volgende vergadering maandag 2 september 2002 bij Wim. Zijn nu reeds 

verontschuldigd Etienne en Jean, beiden op reis. De overige bestuursleden nemen 

best nog eens contact op met Wim. 

 

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 5 augustus ’02 
Begin om 18.00 uur – einde om 21.00 
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter  
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester  raadslid André Sirejacob 
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Zijn verontschuldigd Etienne en Stany.  

2 Uitstap 16 september 2002, alles lijkt in orde. De vergadering stelt zich wel vragen 

over de nieuwe formule ‘eten middagmaal’, waarbij iedereen vrij zijn menu kan 

samenstellen. De vergadering vreest voor problemen. 

De secretaris stelt zich nog eens telefonisch in verbinding met Stany, die bevestigt 

dat de uitbater van De Lotus, helemaal geen probleem ziet in die formule.  

De vergadering is het er over eens dat het een mooie en interessante dag lijkt te 

worden. 

 

3 De vergadering neemt akte van het overlijden van de echtgenote van een van onze 

stichters, de heer Wilfried Lippens. De voorzitetr, penningmeester en secretaris, 

zullen zeker de uitvaartplechtigheid bijwonen. 

 

4 De novemberuitstap lijkt eveneens in orde. De bronsgieter is vastgelegd. Het eten 

kan doorgaan in Hof ten Dries en de voorzitter heeft nog een oude auto staan voor 

in de namiddag. 

 

5 Allerlei: geen problemen.  

6 6 december 2002 moeten wij vrijhouden! Waarom? Een raadsel. Julien zal later 

daarop antwoorden. 

 

7 Volgende vergadering maandag 7 oktober 2002 om 18 uur bij Wim.  

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 2 september 2002 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.00 uur 
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Aanwezigen Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid André Sirejacob 
  secretaris Jean Statius 

agenda: 

1 Vorige uitstap. Iedereen is het unaniem eens dat het een voltreffer was. Proficiat 

aan Stany. 

 

2 Volgende uitstap zit in elkaar. ’s Morgens naar de bronsgieter ons ter hand gedaan 

door Willy Verlee. ’s Middags eten in Hof ten Dries. In de namiddag rust en 

napraten. André en Stany zijn het er niet mee eens dat de namiddagactiviteit zou 

wegvallen. 

Secretaris geeft het volgende mee: bij iedere uitstap doet zich hetzelfde fenomeen 

voor dat bijna de helft der aanwezigen afhaken na het eten. Voor de inrichter van 

de uitstap en voor de gids van de activiteit is dat zeer beschamend. 

 

3 Algemene vergadering op maandag 16 december 2002. De secretaris verwittigt dat 

zowel de schatbewaarder als het raadslid hun mandaten vacant komen. 

 

4 Allerlei: 

Julien: uitnodiging banket Wijnmetersgilde 

Wim: deelt mede dat het beeld van onze voorzitter-belleman opgehaald werd door 

de firma Lippens. Iedereen valt van zijne stoel!!!! Julien gaat eerst bemiddelen en 

eens zien wat de bedoeling is, vooraleer er officieel wordt gereageerd. 

Stany: zal de menu gaan bemiddelen in Hof ten Dries en het zo spoedig mogelijk 

laten weten aan de secretaris. 

André: geen opmerkingen of voorstellen. 

Henri: stelt voor onze jenever met het logo van de vereniging op, te koppelen aan 

de Bellemanjenever en niet langer aan St Pol. Dat is niet meer dan normaal. 

Jean:  geen opmerkingen. 

 

5 In de marge van de vergadering wordt gesproken over de aanwezigheid van 

sommige genodigden, meer bepaald één persoon. De vraag stelt zich of die man 

nog langer dient uitgenodigd te worden, gelet op zijn houding ???? 

 

6 Volgende vergadering op maandag 4 november 2002 om 18 uur.  

  

de secretaris, 

Jean Statius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 7 oktober 2002 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.00 uur 
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Vergadering van 4 november 2002 om 18 uur 
De secretaris bedankt ons geacht raadslid André, om het opstellen van het verslag van de vergadering. 

 

 
Bestuursvergadering 

 

 

Zijn aanwezig : De Voorzitter   Julien Pauwels 

   De Ondervoorzitter      Etienne Van Bever 

   De Lokaalhouder  Wim Vanhoenacker 

   De Ceremoniemeester Stany Warchal 

   Het Raadslid   André Sirejacob 

   De schatbewaarder  Henri Deplus 

 

Is verontschuldigd :  De Secretaris, Jean Statius 

 

 

De Voorzitter opent de vergadering 

 

1° Punt 

De verontschuldigde broeders voor de uitstap van 18/11/2002 

 Van Thorenburg 

 Sermijn Walter 

 De Blieck Marc 

 Crevits André 

 Adreswijziging 

 Broeder Roland De Mey is verhuisd van Gentbrugge naar Bredene 
 

2° Punt 

Uitstap voorzien op 18 november 2002 

 Tot op heden : + 20 inschrijvingen 

 De Voorzitter laat zich in de voormiddag verontschuldigen, komt echter wel rond 13 uur voor 

deelname aan de lunch. 

 Wildmenu wordt voorgesteld door Stany en door de bestuursvergadering aangenomen, prijs 55 

euro, de clubkas legt bij. 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 4 november 2002 
Begin om 18.00 uur – einde om ? 
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 Vergadering bij Wim vanaf 9 uur waar één jenever en één boterkoek per ingeschreven broeder zal 

voorzien worden. 

Nieuwe benaming: “Glazen-boterkoek-ontbijt” 

Beschrijving menu 

 Aperitief met hapjes 

Balanten van wild konijn gegarneerd met een truffel vinaigrette. 

Escalope van ree, gevuld met een mousse van fazant. 

Gebraden hertenbout met een brunaize van boschampignons en gecarameliseerde appeltjes. 

 Dessert 

Hof Ter Dries. 

Koffie en versnaperingen. 

 

Dranken inbegrepen. 

Graag om 13 uur aan tafel. 

 

  

 

Medeling van de Voorzitter 

Probleem : Beeld van de Belleman 

 Het beeld werd medegegeven aan Dhr. Lippens, waar het een ereplaats gekregen heeft in de refter 

van het familie bedrijf.  

 Na onderhoud van de Voorzitter met Dhr. Lippens J.P. blijkt het hier te gaan om tijdelijke 

ontlening, als tegenprestatie heeft de Consul Dhr. Wilfried Lippens het kernbestuur uitgenodigd op 

een lunch …(na te bevragen) 

De Voorzitter en de bestuursvergadering drukken nogmaals ten zeerste uit dat het  

beeld eigendom is en blijft van de “Broederschap van de maandagvrienden”. 

 

Rondvraag 

a) Het Raadslid stelt dat het broederschap “Cultureel en Culinair” in het vaandel draagt en met de 

keuze van de menu voorzien op 18/11, op de goede weg is. 

b) Broeder Stany heeft het voorstel gedaan, de druppel te behouden zijnde beperkt tot 

één druppel per broeder plus 1 boterkoek per broeder. Broeder Stany zorgt ook voor de 

definitieve afspraak en regeling menu met “Hof Ten Dries”. 

c) Broeder Etienne vraagt de juiste data, vergadering met dames. 

      Voorzien op de 1° zondag van februari 2003 of 02/02/2003. 

      Etienne heeft een voorstel, echter nog niet uitgewerkt voor de eerste uitstap in het jaar  

      2003 op 3 april. 

d)   Voorstel van Wim restaurant keuze “Flanders Club” St. Pietersplein te Gent in verband  

      met de echtgenoten-dames. 

      Heeft ook een voorstel voor de uitstap van 3 april namelijk bezoek heemkundig museum  

      te Zomergem, wordt verder onderzocht. 

e)   Voorstel van de Voorzitter. 

      Bezoek Tempelier, toelichting volgt. 

f)    er is een hevige doch korte discussie tussen de schatbewaarder en de ceremoniemeester              

over de kostprijs van het menu. Immers wij rekenen 50 € aan de leden en het menu bedraagt 55 €. Het 

bereikte compromis luidt: bij de algemene vergadering zal er 500 oude frank meer worden gevraagd 

aan de leden.  

 

Algemeen voorstel 
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Het kernbestuur doet een algemeen voorstel : Gent bezoeken onder begeleiding van de Voorzitter 

De Belleman gevolgd door een kroegentocht … santé !! 

 

 

 

De vervangende secretaris 

 

Ad-Interim 

André 
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De secretaris bedankt ons geacht raadslid André, om het opstellen van het verslag van de vergadering. 

 
 

 

 

 
RAAD van BEHEER 

 
Maandag 2 december 2002 
Begin om 10.30 uur – einde om ? 
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Door ons geacht raadslid wordt gevraagd enkele zetduiveltjes weg te werken. Om technische redenen 

kan dit niet rechtstreeks in het document zelf gebeuren, maar zij worden hier aangehaald: 

1) Is verontschuldigd, wordt zijn verontschuldigd 

2) Van Daele moet zijn Van den Daele 

3) 1
ste

 paragraaf 3
de

 lijn in de tekst: het broederschap, wordt de broederschap 
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