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Verslag van de Algemene Vergadering van 09/12/2013 

 

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

 

1. Christian Van Parys, bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter die 

verontschuldigt zijn,  opent de vergadering om  18.00 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, André Sirejacobs, Jean Statius, 

Julien Stevens, Antoine Van Acker, Luc Van Acker, Gaby Van den Daele, Eric Van der 

Bracht, Willy Verlee, en Guy Van Beneden. 
 

3. Jacques Vervaet (volmacht aan Jean-Pierre Rogiest), Etienne Van Bever (volmacht aan Jean 

Statius), Luc De Wilde (volmacht aan Luc Vanacker), Luc Van de Walle (volmacht aan Gaby 

Van Den Daele), Eric Schatteman (volmacht aan Paul Mortier) en André Coene (volmacht aan 

Lucien Derudder), André Crevits en Werner Claerman (volmacht aan Christian Van Parys) zijn 

verontschuldigd.  

 

4. De voltallige opkomst van alle stemgerechtigden of hun volmacht (21 + 8 = 29 leden ) op deze 

vergadering getuigt dat de formule om ’s avonds te vergaderen een succes blijft. De 

vervangende 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 Jo Derammelaere 

gecontroleerd. Er wordt voor volgend jaar (2014) een vervangende commissaris voorgesteld.  

Dit wordt Guy Van Beneden die Guy Bolle vervangt. Jo 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: €  7,69 

- op Record Bank: € 2900,00 

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

gebleven en dat hierdoor meer kan worden geïnvesteerd in betere restaurants en/of menu’s.  

Het blijkt dat het moeilijker wordt om voor het bedrag dat wordt gevraagd voor een uitstap een 

hoogstaand diner te bekomen.  Een aantal broeders vinden nochtans dat de laatste 

restaurantkeuze zeer goed waren. 

  

6. De broederschap heeft nog altijd als “activa”: het beeld van Julien (de moule en de 2 afgietsels 

die van het hoofd zijn gemaakt) dat zich bevindt thuis bij de voorzitter Jacques, evenals een 

tekening “Brouwershuis” dat zich bevindt thuis bij de secretaris Jean-Pierre; de aquarel dat zich 

momenteel bevindt in het zaaltje van café “De Dageraad” te Drongen en de bel, tevens bij de 

voorzitter thuis en een voorraad van 20 speldjes waarvoor de ceremoniemeester Jean zorg 

draagt. 

 

7. Het lidgeld en de bijdragen voor de uitstappen wordt behouden op het peil van 2013, zijnde  
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€ 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 telkens duidelijk te vermelden wie wat betaalt en voor welke 

gelegenheid. 

 

8. De termijn van de zittende voorzitter en de schatbewaarder komt ten einde. Zij stellen zich 

terug kandidaat en hun functie wordt met unanimiteit van de stemmen verlengd. 

 

9. Dit jaar is er als  kandidaat om geïntroniseerd te worden: Marc Dhont (met als peter Lucien en 

Etienne);   Guy Van Beneden stelt Eric Diericx (met als peter Jo en Guy) voor die al twee maal 

is geweest en te kennen heeft gegeven om graag lid te worden en tevens wordt Jan 

Vandoorsslaer (peter Jean-Pierre en Luc Van Acker). Aan de broeders wordt gevraagd om 

nieuwe kandidaat-broeders de weg te wijzen naar ons Broederschap, momenteel telt ons 

broederschap 29 leden. Er wordt voorgesteld door Dominique dat de nieuwe broeders in de 

toekomst met een kleine cv worden voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering zodat elkeen 

zich een beter beeld kan vormen van de kandidaten. 

 

10. 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. Wie 

een geschikte locatie met het nodige comfort en service, parkeerplaats, goede ingesteldheid en 

eventueel plaats om de “activa” van de broederschap te huisvesten, mag dit steeds voorstellen. 

 

11. De nieuwjaarssamenkomst met dames op zondag 2 februari 2014 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 2014. 

 

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

 

 

2012-12-10 
Algemene Vergadering te Gent, Vrijdagmarkt 29 "'t Vrij Dags 
Gevoel"   26 

2013-02-03 Nieuwjaarsdiner Restaurant " Caipirihna " te Merelbeke                   

    

2013-04-15 Quality Food te Lokeren 
Eric 
Vanderbracht 22+3 

  Bedrijfsrestaurant Quality Food te Lokeren     

    

2013-06-17 Wijndomein "De Kluizen" te Affligem 
Guy Van 
Beneden 18+4 

  Hostellerie “De Mooie Molen” te Meldert      

    2013-08-11 Barbecue in "Monasterium Poortackere" te Gent     

    2013-09-16 Stadswandeling "200 jaar Gentse Balie" Dominique Morel  20+2 

  
Diner in het Korenhuis Korenlei Gent 
     

    2013-11-18 Mauquoy Medal Company te Grobbendonk   19+2 

  " 't Hemelrick" te Grobbendonk     

 

12 Nu al wordt gevraagd aan alle broeders om na te denken over mogelijke uitstappen voor 2014 

en de locatie voor de Nieuwjaarssamenkomst in 2015, die zou doorgaan op 1 februari 2015.  

Andere broeders die een concreet voorstel hebben worden gevraagd dit zo snel mogelijk over 
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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 2014 zijn zoals steeds in principe op de 3
de

 maandag van 

de maanden april, juni, september en november (zijnde aldus 21 april of 28 april - gezien de 

21
ste

 Paasmaandag is) 16 juni, 15 september en 17 november)  Eventueel wordt gekeken of er 

terug een BBQ of een ander evenement kan in de zomer. (Jean-Pierre stelt een barbecue voor 

in de “Lage Vuurse” te Gent, Motorstraat; aan de Oude Darsen op 24/08/2014). Andere min of 

meer uitgewerkte suggesties zijn welkom. 

 

14 Er wordt herhaald dat de vestimantaire code ongewijzigd blijft.  Een jas met das en het speldje 

zijn nog altijd de gewenste kledij voor de uitstap.  Naargelang de weersomstandigheden en 

omstandigheden in het restaurant kan de voorzitter toelating geven hiervan af te wijken. 

 

15 Rondvraag: 

 
 

-   Philippe vraagt of de dag van de BBQ niet kan verplaatst worden 

-  André meldt dat de voorbije BBQ niet het niveau had van het jaar en wenste dat er voor meer 

sfeer zou gezorgd worden.  Veel broeders zijn van hetzelfde oordeel en waardeerden de BBQ in de 

Zoete Zonde.  

 

16 Aanpassing lijst met de gegevens van de broeders wordt door Christian voorgelegd.  

 

17 De vergadering werd afgesloten rond 19.00 u en een zeer geslaagde maaltijd besloot deze 

avond. 

 

 

Jean-Pierre Rogiest 

Secretaris 

09/12/2013 

 


