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Verslag van de Algemene Vergadering van 10/12/2012 
 

Samenkomst in “ ’t Vrij Dags Gevoel” op de Vrijdagmarkt 29 te Gent. 

 

1. De voorzitter opent de vergadering om  18.14 Hr. met een welkomstwoord en schetst 

verder het verloop van de avond. 

 

2. Waren aanwezig broeders zijnde: Guy Bolle, Philippe Ceriez, Marc Deblieck, Jo 

Derammelaere, Lucien Derudder, Hans Terrie, Pierre-Paul De Witte, Rudy 

Labens, Dominique Morel, Paul Mortier, Jean-Pierre Rogiest, Erik Schatteman, 

André Sirejacobs, Jean Statius, Julien Stevens, Antoine Van Acker, Luc Van 

Acker, Etienne Van Bever, Gaby Van den Daele, Eric Van der Bracht, Willy 

Verlee, Jacques Vervaet, Werner Claerman, Luc Vandewalle en Guy Van 

Beneden. 

 

3. André Crevits, Luc De Wilde en André Coene zijn verontschuldigd en Christian 

Van Parys is ziek, allen gaven volmacht.  

 

4. De voltallige opkomst van alle stemgerechtigden of hun volmacht (25 + 4 = 29 leden ) 

op deze vergadering getuigt dat de formule om ’s avonds te vergaderen een succes is. 

De voorzitter dankt hiervoor allen. Hierna volgen de besproken onderwerpen, niet 

noodzakelijk in de volgorde waarin ze aan bod kwamen. 

 

5. Alle kasstukken werden door de 2 commissarissen, Guy Bolle en Luc Van Acker 

gecontroleerd. Er wordt voor volgend jaar (2013) een vervangende commissaris 

voorgesteld.  Dit wordt Jo Derammelaere die Luc Van Acker vervangt. Guy Bolle geeft 

het Verslag van het college van commissarissen weer. Het boekjaar afgesloten op 

datum van de algemene vergadering geeft de volgende toestand weer: 

- in kas: €  5,26 

- op Record Bank: € 3300,00 

Broeder Paul meldt dat de kastoestand gedurende de laatste jaren quasi onveranderd is 

gebleven maar de laatste drie jaren gaf de kas meer uit ten voordele van de leden: 

bijdrage voor het etentje na de Algemene Vergadering, bijdrage in de kosten van de 

barbecue, de recent afgesloten verzekering - wat betekent dat het beheer van onze kas 

in goede handen is. 

 

6. De broederschap heeft tevens nog het beeld van Julien (de moule en de 2 afgietsels die 

van het hoofd zijn gemaakt) in bezit evenals een tekening “Brouwershuis” ( bij broeder 

Jean-Pierre) en de bel (bij broeder Jacques) en een voorraad van 25 speldjes (bij 

broeder Jean). 
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7. Het lidgeld en de bijdragen voor de uitstappen wordt behouden op het peil van 2012, 

zijnde € 75,00 als lidgeld en € 60,00 voor de uitstap voor de leden en € 10,00 als men 

niet luncht.  Het voorstel dat er een supplement van € 5,00 moet betaald worden voor 

diegenen die ter plaatse betalen wordt ook behouden. Aan eenieder wordt nog eens 

gevraagd om tijdig over te schrijven. Er wordt gevraagd om duidelijk te vermelden wie 

wat betaalt en voor welke gelegenheid. 

 

8. Er wordt beslist dat het is aangewezen om een bijkomend bestuurslid aan te stellen. Er 

wordt voorgesteld dat Lucien Derudder aanvaard wordt als bijkomend lid.  Hij zal zich 

in het bijzonder inzetten voor de mede-organisatie van de uitstappen.  Dit wordt met 

handgeklap aanvaard. 

 

9. De termijn van de zittende ondervoorzitter en de ceremoniemeester kwam ten einde. 

Zij stellen zich terug kandidaat en hun functie wordt met unanimiteit van de stemmen 

verlengd. 

 

10. Dit jaar zijn er geen kandidaten om geïntroniseerd te worden.  Aan de broeders wordt 

gevraagd om nieuwe kandidaat-broeders de weg te wijzen naar ons Broederschap, wij 

zijn gezakt onder de kaap van 30 leden.   

 

11. Een vaste locatie voor samenkomst voor een uitstap is er nog altijd niet. De 

maandelijkse vergaderingen blijven in het “Vrij Dags Gevoel” op de Vrijdagmarkt te 

Gent. Iedereen is steeds welkom op de vergaderingen die in principe de eerste maandag 

van elke maand doorgaan. 

 

12. De nieuwjaarssamenkomst met dames op zondag 3 februari 2013 zal terug doorgaan in 

restaurant “Caipirinha” te Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 92 A (09/252 11 

87)  Verdere details volgen na de volgende raad van bestuur in januari 2013. 

 

13. Jean-Pierre Rogiest geeft een kort overzicht van de voorbije activiteiten van dit jaar: 
 

05-feb-

12 Nieuwjaarsdiner Restaurant " Caipirihna " te Merelbeke                   

    16-apr-

12 

Doodkistenfabriek Demaco-Funico te Drongen   Boldershof  

Deurle  

Jo De 

Rammelaere 24 

    18-jun-

12 Aquarrelenatelier Miejef Callaert te Ronse 

Lucien 

Derudder 21 

  Restaurant "Lou Pahou" te Ronse     

  Kerk, crypte en beiaard van de Sint Hermeskerk te Ronse     

    05-aug-

12 Barbecue in "De Zoete Zonde" te Munte, Merelbeke     

    17-sep-

12 Koetsenverzameling Bob Van den Berghe te Nevele 

Gaby Van den 

Daele 25 

  " 't Aards Paradijs " Merendree     

    19-nov-

12 Plantentuin van de Universiteit Gent  

Lucien 

Derudder 18 

  " Deboeveries" te Deurle     
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12 Nu al wordt gevraagd aan alle broeders om na te denken over mogelijke uitstappen 

voor 2013 en de locatie voor de Nieuwjaarssamenkomst in 2014.  Lucien Derudder 

kijkt na of het Morfologische Museum van de faculteit van de Dierengeneeskunde kan 

worden bezocht. Dominique stelt voor een historische wandeling door stad Gent te 

maken dat te maken heeft met 200 jaar Advocaten in Gent. Eric Vanderbracht stelt een 

bezoek voor aan een vleesverwerkend bedrijf in Lokeren. Andere broeders die een 

concreet voorstel hebben worden gevraagd dit zo snel mogelijk over te maken aan de 

raad van bestuur teneinde al praktische schikkingen te kunnen treffen of hulp te bieden 

bij de organisatie. 

 

13 De samenkomsten (uitstappen) voor 2013 zijn zoals steeds op de 3
de

 maandag van de 

maanden april, juni, september en november (zijnde aldus 15/04 – 17/06 – 16/09 – 

18/11/12)  Eventueel wordt gekeken of er terug een BBQ of een ander evenement kan 

in de zomer. Dit zou dit jaar kunnen doorgaan op een zaterdag 10 of zondag 11 

augustus. Sommigen drukken de wens uit om toch een restaurant te kiezen met een 

plaats die we voor ons alleen hebben, liefst op wandelafstand van het vorige bezoek.. 

Lucien Derudder zal proberen vast te leggen in de Deboeveries te Deurle om 12u 

zaterdag 10 augustus 2013. Andere suggesties zijn welkom. 

 

14 Paul zal de procedure om  informatie (die het bestuur alleen kan inkijken) te 

consulteren ook aan ieder doormailen. 

 

15 De vergadering werd afgesloten rond 19.15 u en een zeer geslaagde maaltijd besloot 

deze avond. 

 

 

Jean-Pierre Rogiest 

Secretaris 

10/12/2013 

 


