RAAD van BEHEER
aanwezigen

Maandag 21 december 1998
Begin 17.30
einde 21.00 uur

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
2° Ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder Jacques Redel
commissaris
Henri Deplus
de leden: Marc Petry, Christaan Van Parys.

Agenda:
1
2

De Voorzitter heet het nieuwe bestuur welkom.
de activiteiten voor 1999 worden nog eens op een rijtje gezet:
07.02.99
gezellig samenzijn
19.04.99
Sidmar en OPAC
21.06.99
Lustrum + Wijnmeters
20.09.99
Reims, Champagne streek
15.11.99
Brugge Aluvan
13.12.99
Algemene vergadering
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het bestaande huishoudelijke reglement wordt doorgenomen en aangepast zoals besproken op de
Algemene vergadering van 14 december 1998.
de secretaris ontvangt opdracht van de Raad van Beheer, om volgende leden aan te schrijven:
Luc Biebaut
aanmaning betaling 2.000 frank
Xavier Burvenich
voordracht steunend lid
Roland De Mey
voordracht steunend lid
Antoon Demuynck voordracht steunend lid
Willy De Smet
voordracht steunend lid
Wilfried Lippens
voordracht erelid
De Voorzitter, deelt mede dat hij het ontslag ontvangen heeft van Willy Lattrez. Er wordt lezing
gegeven van de brief. Marc Petry, Wim Vanhoenacker, Julien Pauwels en Henri Deplus geven
toelichting.
De Voorzitter, attendeert de secretaris dat bij de volgende uitnodiging tot de Algemene
vergadering een volmacht dient gevoegd te worden.
varia:
een aspirant lid kan geen invité meebrengen
op de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, dient ook het lidgeld geregeld te worden
Bij iedere uitnodiging zal aangedrongen worden om zijn deelneming op voorhand te vereffenen
met een overschrijving.
volgende samenkomst Raad van Beheer: 11 januari 1999 te 17.30 u in De Vos Reinaerde
GSM Jacques Redel: 0477 782 354
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7.1.
7.2.
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7.4.
7.5.

8.
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Christiaan Van Parys, aanwezig op de vergadering, deelt mede dat zijn firma bereid is als
sponsor op te treden voor de nieuwjaarsreceptie. Er zal een Leietocht worden gemaakt.
De’Belleman’ zal de nodige animatie verzorgen.
Praktische schikkingen:
boot > voorzitter
Menu> voorzitter + Wim
Quid vertrek Gordunakaai in plaats van aan de Recollettelei
rekening Broederschap: 290-7575504-19

de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Aanwezigen

Maandag
Begin 17.30

einde 20.00 uur

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder Jacques Redel
commissaris
Henri Deplus
de leden: Marc Petry – Christiaan Van Parys – Willy Lattrez

Agenda:
1
2

3

4
5

6

7

8

De voorzitter wenst de Raad van Beheer een gelukkig nieuwjaar
Programma voor 7 februari wordt overlopen. De firma ENI is bereid 35.000 frank te geven. Er
wordt gekozen voor de formule Gent-Deurle 5H.
Menu Koud buffet Golden River, alles inbegrepen 2.000 frank per persoon.
Uitgenodigd tegen 11 uur – afvaart voorzien 11.30 uur.
Henri – Stany en Julien zorgen voor een geschenkje voor de dames.
Henri zorgt voor bloemen voor de sponsor.
Geschil Henri – Willy. Willy is aanwezig en wordt aan de vergaderingtafel uitgenodigd. Er blijkt
duidelijk dat de twee leden op hun respectief standpunt blijven. Zij zeggen dat ook met zoveel
woorden. Besluit, er is geen verzoening mogelijk.
Het ontslag van Willy Lattrez, is onherroepelijk.
Willy Lattrez, meldt ook het ontslag van Freddy Van de Vijver. Door de voorzitter wordt
aangedrongen dat dit schriftelijk gebeurt, minstens dat Freddy eens belt met de voorzitter.
De vraag wordt gesteld of diegenen die ons in de loop van het jaar hebben ontvangen, moeten
uitgenodigd worden op 7 febr.
Mede gelet op de zware ingreep op ons budget, wordt gekozen dit niet te doen, maar ze wel
opuit te nodigen op een uitstap.
Het betreffen de heren: Bouquet – Kerckaert – de burgemeester van Gavere.
Het Huishoudelijk reglement wordt nog eens doorgenomen: twee toevoegingen die aangebracht:
1. niet betalen van het lidgeld is gelijk aan ontslag;
2. aspirant leden mogen geen invité meebrengen.
Henri stelt volgende activiteiten voor als reserve:
1. brouwerijmuseum;
2. firma Antoine, iets van tapkranen;
3. firma Roman;
4. kaarsenfabriek Bert in Gent
Volgende vergadering op 15 febr 99
de secretaris,
Jean Statius

Maandag 8 februari 1999

RAAD van BEHEER
aanwezigen

Begin 17.30

einde 18.45 uur

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder Jacques Redel
commissaris
Henri Deplus
de leden:

Agenda:
1

2
3

4
5

6

7

8

9

Verslag en bespreking boottocht
De vergadering is het er over eens dat het eten eerder van povere kwaliteit was. Jacques drukt
zijn vrees uit dat er nog heel wat extra’s zullen moeten worden betaald, zoals 2° aperitief, 5
flessen wijn, het water aan tafel enz…
Wij wachten de rekening af en Julien en Jacques zullen die gaan bespreken.
Er dienen betere afspraken te worden gemaakt wat het eten betreft, vooral daar een van de
doelstellingen is: culinair te zijn.
Jacques geeft de stand van het betalen van de lidgelden. Betaalden niet:
- Luc Biebaut
- Brackeva
- Burvenich
- De Mey
- De Munck
- JP Lippens
- Nolf
- Van Cauwenberghe
-Van de Vijver
- Verhoeven
- Van Torenburg
Opdracht wordt gegeven om een rappel te sturen. Bij Van Cauwenberghe vermelden dat wij
Reims laten vallen en spoedig herstel wensen.
Wim, kondigt aan dat hij sponsor was van de mooie bloemen, voor mevrouw De Winter, en de
jenever, die wij allen nuttigden.
Probleem Luc Biebaut,
De vergadering komt akkoord dat wij geen bewijzen moeten voorleggen aan leden. Hij wordt
niet meer aangeschreven, noch aanzien als lid.
In de toekomst zullen wij zoveel mogelijk op voorhand betalen voor de uitstappen. Enkel
wanneer de vergadering vindt dat er ernstige en aanvaardbare redenen zijn om de vergoeding in
de deelname terug te betalen, zal dit uitgevoerd worden.
De uitnodiging zal zoveel als mogelijk een maand op voorhand worden toegezonden, met de
vraag tegen uiterlijk 14 dagen voor de uitstap te betalen en de deelneming te bevestigen aan
Wim.
Uitstap Sidmar – organisator Etienne. Geen probleem, enkel dient nog beslist te worden waar wij
gaan eten. Julien, zal Etienne vergezellen naar Sidmar en Opac om de laatste afspraken te
regelen. De uitstap zal met eigen vervoer geschieden. Uitnodigingen tegen 19 maart!
Jacques, vraagt dat de administratieve kosten om de drie maanden worden binnengebracht.
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Varia:
- Stany: stelt voor om in plaats van naar Reims, naar de Ardennen te gaan;
- Jacques: stelt voor enkele bestuursleden van de Maandagvrienden, te laten opnemen in de
Wijnmetersgilde;
- Jean:
kan er naar de leden een verjaardagskaart worden gestuurd? Bestuur is akkoord;
- Julien:
kader voor Luc De Winter en Willy De Smet, moeten worden gemaakt
secretaris moet zich inlichten bij Christian Van Parys, wat op de kader moet staan,
hetzij de naam van Luc De Winter, hetzij de firmanaam
- Henri:
ziet het liefst enkele bezoeken meer in het Gentse, dan verre verplaatsingen;
- Jean:
mag de lijst met de namen en adressen worden doorgegeven?
Antwoord: naar de leden toe is dat geen probleem, het enige nadeel is dat je geen
controle meer hebt wat er verder mee gebeurt.
Volgende vergadering 8 maart 1999
Einde vergadering 18.45 uur.

de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Aanwezigen

Maandag
Begin 17.30

einde 21.00 uur

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
schatbewaarder Jacques Redel
commissaris
Henri Deplus
de leden:

Agenda:
1
2

3

Jacques deelt mede dat de bootuitstap ons 7.672 frank heeft gekost
De kastoestand is momenteel
+ 25.534 frank
Lidgelden:
Hebben nog steeds niet betaald:
Luc Biebaut
> geen brief meer aan verspillen
De Mey
> zal eerstdaags betalen
JP Lippens
> heeft betaald
Van de Vijver
> geen brief meer aan verspillen
Brackeva
> geen brief meer aan verspillen
 
De Munck
> geen brief meer aan verspillen
Nolf
> Wim zal contact opnemen
Verhoeven
> geen brief meer aan verspillen
Burvenich
> geen brief meer aan verspillen
Van Cauwenberghe
> Julien zal contact opnemen
Van Torenburg
> heeft betaald.
Etienne geeft overzicht uitstap naar Sidmar
Zie schrijven van de heer Paul Verstraeten, wat programma betreft.
Uitnodigingen zullen op 19 maart 99 worden verstuurd. Er dient ingeschreven te zijn tegen 2
april. Overschrijven op rekening Broederschap.
Twee deelnemerslijsten opmaken: 1- Sidmar
2 – OPAC
Om 15 uur worden wij verwacht in de OPAC, duur tot ongeveer 17 uur.
Inschrijven door betaling tegen 2 april 99.
Nummer Zoete Inval 223.24.88
Noodnummer op de dag zelf GSM van Jacques Redel 0477/78.23.54
Deelname in de kosten 1.750 frank.
Samenkomst bij Wim om 08.00 uur

Invités:
Voor Jacques: de heer Gilbert Biebuyck, Meerstraat 30,9920-Lovendegem;
: de heer Frank Oosterlinck, Emile Hullebroeckstraat 32,9090-Melle;
Voor Julien: de heer Jan Brandt,
 
: de heer Luc De Winter
Voor Wim:
de heer Tony Reyniers
Voor Henri: de heer
4

Er wordt voorgesteld door Julien om de vervallen uitstap naar Reims te vervangen door een
bezoek aan Brussel, waaronder de riolen.
Door de secretaris dient bij NMBS en stad Brussel informatie aangevraagd.
Henri zal eveneens kennissen aanspreken in Brussel om de dag verder te vullen.
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Lustrum 21.06.1999
Door Wim wordt meegedeeld dat Willy De Smet, suggereert om te eten bij het OCMW.
Jacques en Julien stellen voor om in het Sint-Jorishof te eten.
Jacques zal Willy De Smet daarover aanspreken.
Etienne en Julien zullen nakijken of wij door de burgemeester kunnen ontvangen worden.
Een mogelijke dagindeling ziet er als volgt uit:
11.00 uur bezoek aan de wijngaard;
 
12.30 uur eten Sint-Jorishof;
namiddag bezoek aan het Belfort.
Julien komt nog eens terug op de kader, Stany zou daar voor zorgen maar het blijft duren.
Jacques komt terug op de factuur en bewijst dat wij er grondig zijn beetgenomen. Secretaris
zal brief schrijven.
In die brief zal onze zienswijze worden gegeven en zal detail gevraagd worden van de
dranken.

 
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 12 april ’99
Begin om 17.30 uur – einde om 18.40 uur
Aanwezigen

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder Jacques Redel
commissaris
Henri Deplus
de leden:

Agenda:
1

2
3

4

5

6

6.1

Secretaris overloopt punten vorige vergadering, die moesten uitgevoerd worden:
- Wim, zou contact opnemen met Nolf. Die heeft laten weten dat hij ontslag neemt;
- Julien, zou hetzelfde doen bij Van Cauwenberghe, die heeft ondertussen betaald;
- Henri, zou kennissen aanspreken in verband met uitstap naar de riolen in Brussel;
- Etienne, zou de burgemeester benaderen in verband met ons Lustrum;
- secretaris zou protestbrief schrijven naar NV Benelux in verband met de rekening.
Jacques, vraagt aan de secretaris om de factuur NV Benelux over te maken aan  
Christian Van Parys
Etienne, geeft uitleg over zijn dwaaltocht in het labyrint van de adminsitratie van
de stad Gent.
Er wordt overeengekomen dat het Schepencollege zal uitgenodigd worden op de
receptie van ons Lustrum.
Uitstap 19 april 1999 – Sidmar – OPAC
Tot op heden zijn er 22 ingeschreven leden; komen misschien nog mee:
Biebuyck – Brackeva – Kerckaert – Van Vliet
Secretaris, geeft uitleg over zijn brief aan NV Benelux en de beheerraad krijgt het
antwoord van madame Ginette te horen.
Les: voor belangrijke zaken, ook onder vrienden, duidelijk contract laten
opmaken.
Er wordt unaniem besloten, ook al is het tegen onze zin, om niet meer terug te
komen op de factuur.
21 juni 1999 – Lustrum
Jacques, geeft reeds een gedeeltelijke dagindeling:
- 9.30 uur bezoek aan het Gentse Wijnveld, met uitleg over wijn maken en
historiek;
- in Cour St-Georges ‘intronisatie’ van twee van onze leden, zijnde de heren Van
Bever en Van Thorenburg in de Wijnmetersgilde;
- receptie;
- banket;
- namiddag bezoek aan Belfort en beiaardier met Geert Van Doorne;
- afsluiten in het Druppelkot.
 
Jacques, zal contact opnemen met het Cour St-Georges
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21 september 1999
Stany, geeft uitleg over zijn voorstel.
’s Morgens bezoek aan kasteel van Torhout, met museum voor aardewerk.
Bezoek aan mosterdfabriek Wostyn.
Na het eten bezoek aan ambachtelijke kaas en bierbereiding in de streek.
8
Het huidige saldo bedraagt 56.264 frank.
9
Julien, vraagt hoe het zit met kader voor Luc De Winter.
9.1 Stany en Julien, zorgen dat er schot in de zaak komt.
10
Rondvraag:
Geen speciale opmerkingen of vragen. Enkel dat de leden Etienne en Jean, eens
foto’s willen maken om het werk voor Arnold wat te verlichten.
10.1 Julien, zal Arnold inlichten.
11
Volgende vergaderingen Beheerraad:
10 mei – 14 juni – 9 augustus 1999

 

 

de secretaris,
Jean Statius

Dat symbool betekent dat je iets moet doen, dat je iets niet mag vergeten!!!!!!

 
Verslag is afgegeven aan Wim op 14 april 1999.

RAAD van BEHEER
Maandag 10 mei 1999
Begin om 17.30 uur – einde om 19.00
Aanwezigen

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder Jacques Redel
commissaris
Henri Deplus
de leden:

Agenda:
1
2

3
4
5

Overzicht vorig verslag.
Alle leden die iets moesten doen hebben zich van hun taak gekweten.
Uitstap 21 juni 1999
De activiteiten van het ‘Lustrum’ worden uitgebreid besproken. Het menu dient
nog nader bekeken te worden. Stany – Henri en Wim, hebben een afspraak met de
bazin van Cour St Georges.
Het programma:
08.00 uur klassiek ontbijt bij Wim
09.30 uur aankomst op het wijnveld
11.00 uur Cour St Georges – wagen parkeren op de Vrijdagmarkt
12.00 uur receptie
12.30 uur lunch
15.00 uur bezoek aan het Belfort, met Geert Van Doorne
15.30 uur – 16.00 uur bezoek aan de beiaard
17.00 uur afsluiter in het Druppelkot
prijs 2.000 frank
Aan secretaris wordt gevraagd om een overzicht te geven van de activiteiten van de
vijf voorbije jaren.
Bij de uitnodiging zal ook de ledenlijst worden gevoegd.
Nota: enkel strikt persoonlijk gebruik.
Uit te nodigen personen:
Op de receptie de heer Burgemeester;
Vorige bezoeken:
Luc De Winter – ENI
Maximilian Reremoser – catering Sidmar
Jacques Van den Berghe – manager audio-visual/industrial photography
Stany :
Marc De Blieck
Jacques: Biebuyck
Oosterlinck
Henri:
JP Kerckaert
Luc Smidt
José Van Vliet

 

Sirejacob
Boucquet
6

Rondvraag:
1. Jacques geeft overzicht kastoestand: 68.806 fr
te verminderen met 1.500 fr. Ontbijt bij Wim op 19 april 1999 en factuur eten
Sidmar.
2. Stany: geeft uitleg uitstap naar streek van Torhout.
de secretaris,
Jean Statius

Dat symbool betekent dat je iets moet doen, dat je iets niet mag vergeten!!!!!!

 
Verslag is afgegeven aan Wim op 19 mei 1999.

RAAD van BEHEER
Maandag 9 aug 1999
Begin om 17.30 uur – einde om 20.00
Aanwezigen

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder
commissaris
Henri Deplus
de leden:

Agenda:
1

2
3
4

5
6

7

Wij vernemen de zeer beangstigende toestand van Jacques, opgenomen in Maria
Middelares.
Wim houdt contact met Vera. In naam van de RvB zal een brief gestuurd worden
aan Vera.
De voorzitter overhandigt het verslagvan de RvB van 7 juni 99, opgemaakt in
afwezigheid van de secretaris, die op reis was.
Bespreking vorige uitstap. Lustrumviering. Buiten een valse noot, is alles opperbest
verlopen. Iedereen is content.
Uitstap van 20 sept 99.
Stany biedt een waaier van mogelijkheden aan in ruil voor de tripnaar de streek van
Torhout, die niet kan doorgaan.
Ten slotte wordt er geopteerd voor:
’s morgens naar de soldaten in Gavere
’s middags eten in de bar officieren
’s namiddags whisky degustatie. Hier wordt reeds afspraakgemaakt door Julien.
500 frank per persoon van 15-17 uur.
Alternatief voor de soldaten is Upinac – ganzenkwekerij, Kasteelstraat 27 te
Kruishoutem. 09/383.50.27
Op de uitnodiging zal naast het storten op de rekening ook vermeld worden om
Wim te verwittigen.
Voor uitstap 15.11.99
Naar ABC
Eten in Imov
Daarna bowling in Meibloemstraat
Invités: Jan Valleys
En reeks die meeging op onze lustrumviering
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 11 oktober 99
Begin om 17.30 uur – einde om 19.15 uur
Aanwezigen

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder
commissaris
Henri Deplus
de leden:

Agenda:
1
Henri nodigt iedereen uit op een wijndegustatie die doorgaat bij Wim op 25
oktober 99 tussen 16 en 21 uur.
2
Programma 15 november 99
08.30 - 09.00 uur samenkomst Wim
10.00 uur aankomst ABC
12.00 – 12.30 uur middagmaal Carte Blanche
15.00 bezoek aan Minard en aan de Nieuwe Cirk, de voorzitter zal de rondgang
begeleiden met commentaar.
afsluiten in café naast de Minard
3
Vooruitzichten: een uiteenzetting en tentoonstelling van de affiches van Wim
4
Algemene vergadering op 13 december 99
Zekere punten: vacature schatbewaarder
Nieuwe leden
Voorbereiden speetch
5
22 november 99 – horecabeurs
6
Voor de leden van de beheerraad:
28 november 99 - brunch in Holliday Inn aan Flanders Expo
19 december 99 – etentje bestuur bij Wim
7
Kastoestand
Henri is van oordeel dat een gezonde vereniging toch een appeltje tegen de dorst in
voorraad moet hebben. De leden zijn het daar in principe mee eens. Als de nadruk
gelegd wordt op appeltje en dat wij niet vervallen in een spaarkas. Het moet
volstaan dat de reserve gevormd wordt door het lidgeld. De uitstappen moeten toch
zelfbedruipend zijn en plaats laten om een tournee te geven bij het einde van de
dag.
8
Ontvangen van onze voorzitter op dinsdag reeds bericht dat het bezoek aan de ABC
in orde is.
9
Contacteren op dinsdagavond Stany en Henri: nog geen nieuws
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 8 november 1999
Begin om 17.30 uur – einde om 18.45
Aanwezigen

Voorzitter
Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
2° ondervoorzitter Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
2° secretaris
Stany Warchal
schatbewaarder
commissaris
Henri Deplus
de leden:

Agenda:
1

2

3
4

5

Eten Holiday Inn op 28 november 99
10 personen zullen deelnemen. Julien zal bevestigen. Men spreekt aldaar af om 12
uur.
Horecabeurs op 22 november 99.
Diegenen die zich kunnen vrijmaken worden verwacht om 15 uur in de middenpatio bij de firma Antoine, frigo’s.
Eten Wim 19 december 99
Iedereen heeft toegezegd.
Algemene Vergadering op 13 december 1999 om 9.30 uur
Agenda: aanstellen schatbewaarder
aanstellen commissaris
voordragen nieuwe leden, zijnde Jean Pierre Kerckaert
Rikko Beutten
Marc De Blieck
André Sirejacob
Programma jaar 2000
17 april – 19 juni – 28 september – 20 november – 11 december
Nieuwjaarsreceptie op 6 februari 2000 om 11 uur
In Holiday Inn.
Henri zal zorgen voor pralines voor de dames
Julien voor jenever voor de heren.
Er kan gezorgd worden voor een Spaanse danseres en een Gentse goochelaar
De vrouwen van Jacques Redel en Lucien Leysele zullen uitgenodigd worden.

de secretaris,
Jean Statius

13 december 99
09.50 uur voorzitter heet de leden welkom op de jaarlijkse algemene vergadering.
1. Erratum
waar bij de uitnodiging gemeld werd dat de september uitstap op 28 is met dit gelezen en genoteerd
worden voor 18 september 2000
2. de nieuwjaarsreceptie
op zondag 6 februari 2000 zal niet doorgaan in Holyday Inn. Er werd door Wim – Henri en Jean
reeds contact gelegd met het Sint-Jorishof.
Stany heeft een tegenvoorstel en na een bezoek aan de ‘Acht Zaligheden’ kan dat een aanvaardbaar
alternatief zijn.
Er wordt overeengekomen en besloten om naar het Sint-Jorishof te gaan en de “Acht Zaligheden”
aan te doen bij een eerste uitstap in Gent met de Broeders.
3. aan de leden wordt nogmaals gevraagd om inventief te zijn en uitstappen voor te stellen die
werkelijk exclusief zijn.
4. overzicht gehouden van de uitstappen in 1999.
19.04.99 Sidmar 19/22 leden en 4 genodigden zijn aanwezig
21.06.99 Wijnmetersgilde terug 19/22 leden maar nu wel 7 genodigden genieten van de uitstap
20.09.99 Luchtmacht Gavere, een dieptepunt, 11/21 en 7 genodigden vergezellen ons
15.11.99 ABC, 17/21 en maar liefst 10 invités zijn van de partij.
Iedereen is akkoord dat de vier uitstappen zeer interessant waren, de genoten spijs, was de ene keer
beter dan de andere keer, maar het viel best mee. Ongevallen waren niet te betreuren, toch niet op
de uitstappen zelf……
5. verkiezing van twee openstaande plaatsen.
Schatbewaarder. De leemte als schatbewaarder nagelaten door het overlijden van onze broeder
Jacques Redel, werd spontaan ingevuld door Henri Deplus. Henri stelde zich dan ook kandidaat
voor de vacante plaats, wat met unanimiteit werd aangenomen.
Commissaris. U begrijpt het, het is een soort stoeltjes dans. Marc Pertry, let op de schrijfwijze, stelt
zich kandidaat, ook hij wordt met unanimiteit aanvaard.
6. voorstellen uitstappen
Gaby
Deinze en de Leiestreek
Stany
papierfabriek Langerbrugge Stora
Henri
Volvo vrachtwagens
Arnold
Volvo personenwagens
Roland
Barco
Ivan
Zaventem
7. Algemeen: hoe zit het met de Riolen van Brussel en de gevangenis kan die bezocht worden?

8. Planning:
17 april 2000
19 juni 2000

Brusselse Riolen
Deinze en Leiestreek

Wim – Henri – Jean
Gaby – Antoine

18 september 2000
20 november 2000

Volvo
papierfabriek

Arnold
Stany – Marc

9. Intronisatie nieuwe leden
Rikko Beuten
Dominique en Jean
Noël Kerckaert
Wim en Henri
Marc De Blieck
Stany en Christian
André Sirejacob
Marc en Etienne

10. Punt 8: lidgeld
Blijft behouden op 1.500 frank.
11. Punt 9: kastoestand
Batig saldo van 25.694 frank
12. Punt 10: tableau vivant
Door Stany wordt het idee gelanceerd om een soort ‘tableau vivant’ te maken met de leden erop.
13. Punt 11: er wordt ook gedacht aan een ‘pin’ van ons logo.
14. Punt 12: promotie
Er zal gestreefd worden om terug enkele van onze leden te laten opnemen in andere verenigingen.
Er wordt gedacht aan:
O de Flandre
Julien
Kapittel Roze Olifant
Dominique
Wijmetersgilde
Roland

