RAAD van BEHEER
Maandag 10 jan 2000
Begin om 17.30 uur – einde om
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris
commissaris

Julien Pauwels
ondervoorzitter
Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
Stany Warchal
schatbewaarder Henri Deplus

de leden:
Agenda:
1
2

3
4
5

6

7

8

Kastoestand saldo 24.457 frank
Nieuwjaarsreceptie:
Pralines – Henri
Jenever - Julien
Fotoboek is samengesteld door de voorzitter.
De dubbels zullen te koop worden aangeboden.
Voorzitter zal speech voorbereiden
Secretaris zal overzicht geven van de uitstappen.
Verloop: apero – voorgerecht – woord voorzitter – jaarverslag – intronisatie voor
het dessert – bij de kofiie Julien uitleg over Sint-Jorishof – fotorondgang
Kader: voorzitter zorgt voor foto
Februari afspraak bij Wilfried Lippens voor nieuwjaar te wensen – boekje met
foto’s aanbieden.
Uitstap naar Brussel:
Brouwershuis – firma Antoine – BSB Belgische dienst voor het serveren – eten
Sablon – La lunette – kroegentocht Uitstap Deinze:
Museum – Julien
Restaurant – Jan van Gent
Roman – Stany
Uitnodigingen van Henri:
5 februari degustatie Saint-Pol
17 februari donderdag: wijndegustatie en eten in het Boerenhof
Eens denken aan het hernieuwen van de eerste uitstappen.
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 31 jan 2000
Begin om 17.30 uur – einde om
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris
commissaris

Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
Stany Warchal
schatbewaarder Henri Deplus

de leden:
Agenda:
1
2
3

Jean Paul bellen – toestand van Wilfried?
Kastoestand : 88.718 frank
Verloop nieuwjaarsreceptie:
intronisatie voor het eten
verdelen in vijf groepen van 8 man
omslagen met 8 foto’s voor 200 frank
tot nu 39 inschrijvingen.
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag
Begin om 17.30 uur – einde om
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris
commissaris
de leden:

Julien Pauwels
ondervoorzitter
Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
Stany Warchal
schatbewaarder Henri Deplus

Agenda:
1

2

3
4
5
6
7

7.1.

uitstap naar Brussel op 17 april 2000
De inrichters van die uitstap lieten weten dat het inrichten ervan niet vlot loopt en
dat hij best vervangen zou worden door een activiteit in Gent.
Stany vraagt uitleg.
de secretaris deelt mede dat de toeristische dienst Brussel werd gecontacteerd en
dat hij uiteindelijk bij Bruksel binnenstebuiten belandde. Een rioolwandeling zit
niet in hun aanbieding.
Wim weet mee te delen dat het in feite niet gaat om een rioolwandeling maar om
een rioolmuseum waar men maar met 25 man terecht kan.
De inrichters Wim – Henri – Jean, delen mede dat zij nog eens zullen pogen om
Brussel aan te doen.
Julien zal via de directeur van de toeristische dienst stad Gent, pogen eenbezoek
aan het Brusselse stadhuis te versieren.
Men zal ook contact opnemen met ‘Tone’.
Nieuwjaarsreceptie. Veel lof, zowel over sfeer, eten, inzet als kader. Een bijzondere
pluim voor de dienster Natascha. Als er toch iets negatief moet gezegd worden: één
goede dienster is toch wat te weinig.
lidgelden: Dominique – Rikko – Wilfried – Marc De Blieck, zijn een beetje doof.
Wij wachten nog een beetje om te reageren.
Verteer: Rikko – Eric – André, horen eveneens niet al te best.
Hier wachten wij ook nog wat.
Marc Deblieck zal bij de eerstvolgende uitstap geintroniseerd worden, als hij dat
wil.
Wilfried, er zal nagezien worden of hij kan bezocht worden.
Vera heeft de dames van de bestuursleden, liefst met begeleidende echtgenoot
uitgenodigd voor zondag 5 maart 2000 om 18 uur bij haar thuis te Gentbrugge,
Mellestraat 101.
Volgende vergadering op maandag 13 maart 2000 om 17.30 bij Stany in de
Neptune.
de secretaris,

Jean Statius

Verslag contact Bruksel binnenstebuiten op dinsdag 22.2.2000
Er is een optie – duur 14 dagen – genomen voor maandag 17 april 2000 voor een wandeling:
Sollen met de Marollen: langs Justitiepaleis, Hoogstraat, Sint-Pietershospitaal, Cité
Hellemans, Rommelmarkt, Krakeel- en Miniemenbuurt, Brigittinen- en Kapellenkerk,
over leven in de marge, buurtwerk en inspraak, sociale woningbouw en
stadsvernieuwing, straat- en pleininrichting.
duur: 3 ½ uur
prijs: 4.500 frank
vertrek aan Centraalstation om 9.30 uur – einde om 13 uur.
beperking: de groep mag maximum 25 man tellen
info van Jeroen De Smet 02/218.38.78
Wordt aangeraden als men voor de namiddag niets heeft om in Kuregem de ambachtelijke
brouwerij Cantillon te bezoeken. 02/521.49.28

RAAD van BEHEER
Maandag 13 maart 2000
Begin om 17.30 uur – einde om 19.20 uur
Aanwezigen

Voorzitter
ondervoorzitters
secretarissen
schatbewaarder

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Jean Statius
Henri Deplus
commissaris

Wim Vanhoenacker
Stany Warchal
Marc Pertry

Agenda:
1
kastoestand: 51.443 frank
volgende leden dienen nog hun lidgeld te betalen:
Rikko Beuten– Marc De Blieck –
Wilfried Lippens – Dominique Morel
van de geïntroniseerde leden die een tournee gaven, dienen hem nog te betalen:
Rikko Beuten en Eric Vanderbracht
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Wordt afgesproken dat die leden persoonlijk worden aangesproken door volgende
bestuursleden:
Henri : Rikko en Dominique;
Stany: Marc;
Julien: Wilfried.
uitstap naar Brussel.
secretaris legt uit dat hij de vereniging Brukselbinnenstebuiten heeft afgezegd.
Blijkt nu dat de gids in Brussel zal geleverd worden door……
Brukselbinnenstbuiten. Geluk van God weten wij van ons zelf dat wij een beetje
zot zijn, maar of de andere mensen dat ook weten, is natuurlijk de vraag….
Enfin, het programma:
08.30:
samenkomst in het buffet Sint-Pietersstation
08.56:
trein naar Brussel Centraal
09.30:
begin van de wandeling Sollen met de Marollen
13.00:
einde wandeling in een typisch Brussel restaurant
15.00:
ontvangst door de ‘Filosoof van de Grote Markt’
namiddag: bezoek aan enkele gerenommeerde Brusselse cafés
19.00:
vertrek naar Gent
23.40:
laatste trein naar Gent
overnachtingen op eigen kosten.
prijs:
2.000 frank alles inbegrepen.
inschrijvingen tot 7 april 2000 worden aanvaard

3

worden uitgenodigd: het oude lid, Antoine De Muynck, op eigen verzoek;
Eric Vonck, op vraag van Jean-Pierre Kerckaert.
allerlei:
één punt, wat gebeurt er nu op 19 juni 2000? Deinze wordt behouden, met een

soort spreekbeurt en bezoek aan de slag om Deinze uit 1320.
Antoine heeft iets met patatten.
4

volgende vergadering bij Wim op maandag 10 april 2000 om 17.30 uur
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 10 april 2000
Begin om 17.30 uur – einde om 19.00
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris
commissaris

Julien Pauwels
ondervoorzitter Etienne Van Bever
Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
Stany Warchal
schatbewaarder Henri Deplus
Marc Pertry

Agenda:
1

2
3

4
5

6

7

Inschrijvingen uitstap naar Brussel
Tot nu toe, na afsluiting van de inschrijvingen, 20 man waarvan Arnold niet zeker
is.
Alles is in orde voor Brussel, Wim heeft het geregeld!
Lidgeld: Dominique blijft om een of andere reden niet betalen. Hij heeft gestort
zegt hij, niemand heeft lidgeld ontvangen.
Geplande uitstap voor 17 juni 2000.
Aanvankelijk was voorzien Deinze en zijn musea, ingericht door Gaby. Een detail
was men vergeten: de maandag zijn de musea gesloten.
Alternatieven:
Sirejacob kan ons binnenleiden in het mysterie van de patattenfabrieken;
Julien le Président: kan ons meer dan een dag onderhouden over Nevele, Cyriel
Buysse; Vinkt en Deinze;
Wij zien wel, wat er van komt….
Uitnodiging bij de (her)opening van Dulle Griet, er is een uitnodiging ontvangen
voorvrijdag 14 april van 19.30 tot 21.30 uur. Allen daar heen…
Onze voorzitter, wie anders, organiseert in zijn hoedanigheid van Voorzitter
Europese Bellemannenunie het Europese kampioenschap te Gent. Alhier zijn er
roepdagen op woensdag 7 – donderdag 8 en zaterdag 10 juni 2000 telkens tussen
14.30 en 17 uur.
Wim en Marc zijn bereid al hun Engelse taalkennis boven te snorren om in de jury
te zetelen.
Op 11 juni 2000 tussen 14 en 17 uur gaat is er een ommegang van de deelnemers.
Onze leden –Broederschap – kunnen voorbehouden plaatsen krijgen in de tribune,
die staat aan de vrijdagmarkt.
Nu zijn er 79 deelnemers: Engeland – Canada – Nieuw Zeeland – Australië –
Duitsland – Nederland – België.
‘Avonds is er prijsuitreiking en wat belangrijker is een souper. Details volgen voor
de geïnteresseerden.
Op 2 – 3 en 4 juni zijn er activiteiten in het kader van het Keizer Karel jaar bij de
Wijnmetersgilde. Er gaat ook een historische stoet rond op 3 juni en er is ook een
banket op 4 juni. Ook hier volgt er nog informatie.
Allerlei:
** Wim: heeft als voorstel een presentatiegeschenk aan te schaffen, zijnde een fles
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Saint Pol waarop ons logo en een tekst
** aan de leden zal de fameuze kader “Belleman en Logo Broederschap” worden
aangeboden aan de prijs van ongeveer 1.250 frank
** verplaatsingen zullen nog steeds met de bus worden georganiseerd als het om
verre uitstappen gaat.
Jean Paul zou ons binnen kunnen loodsen in Florenne
Etienne spreekt van Jupille en FN, of omgekeerd;
Henri, ziet het meer spiritueel met een bezoek Orval;
** volgende uitstappen Julien en Henri zorgen voor een bezoek aan Volvo
volgende vergadering bij Henri op 8 mei 2000
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 8 mei 2000
Begin om 17.30 uur – einde om 19.30
Aanwezigen

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

Agenda:
1
reis Brussel. De voorzitter vond dat alles goed is geweest. Er waren 19 deelnemers
en 20 betalende. André Sirejacob schonk zijn bijdrage, ondanks hij niet kon
deelnemen. Wijkregen een brief van de Skieve architect, met een zeer correcte
afrekening. De uitstap in centen uitgedrukt:
inkomen: 40.000 frank
uitgaven: 37.940 frank
blijft 2.060 frank
2
Of het moest genotuleerd worden of niet? In ieder geval betaalde alle leden hun
 
lidgeld en hun respectieve deelname in een of andere kost.
3
Financiën: de kastoestand 61.677 frank
4
André Sirejacob, nu in revalidatie zal bedacht worden met een fles champagne.
Henri
Henri zorgt voor de champagne, Jean voor een kaartje. Julien geeft alles af.
Julien
Jean
5
Bellemannen in actie! Het gaat hem meerbepaald om een Wereldkampioenschap en
daarenboven een millennium kampioenschap. Als aanvulling van de vorige
 
vergadering. Souper kost 2.000 frank de man en grijpt plaats in Sofitel.
Inschrijvingen bij Julien tegen …..
Men kan ook tribuneplaatsen reserveren via Julien. Tussen de optocht en het souper
is er een receptie.
Julien
Julien laat nog de laatste details weten.
De Broederschap schenkt een prijs, wat en voor wat moet nog uitgemaakt worden.
Misschien voor de Belleman met de schoonste vrouw….????
Er zal ook gevraagd worden om het beeld van de Broederschap, die onze
voorzitter in alle glorie vertoont, in leen te geven. De secretaris zorgt voor de
Jean
nodige pancarte.
6
Het feest van de Wijnmetersgilde, is in feite iets anders. Het betreft, ik citeer:
Galadiner Belgische gastronomie. Het bakant grijpt plaats op 3 juni 2000 in de
Sint-Pietersabdij om 19 uur. Kostprijs 2.500 frank.
’s Anderendaags is er ook iets te doen, in ieder geval de stoet. Misschien ook nog
een Bruegelmaaltijd.
Wie wil inschrijven bij Henri ten laatste op 20 mei 2000.
7
uitstap naar Deinze.
programma in detail in onze krant. ’s Morgens naar Stone Gallery en bij de firma
Eggermont te Deinze.

8
9

10

11

Lunch in de Bosgalm bij Maquita. Na het eten Cyriel Buysse tussen pot en pint.
Relatiegeschenk: jeneverfles aan 500 frank met logo. Als er iemand door verkoopt
aan een vriend is dat 600 frank.
Onze fameuze kader. Een steeds weerkomen item 1.250 frank.
Stany: zorgt voor kader en paspartout.
Julien: voor de tekeningen.
Jean: voor de assemblage.
allerlei:
Jean Pierre Kerckaert: herten en escargots in Brugge
Etienne:
Jupille en FN
Henri:
Hougaarden

 
Julien
Stany
Jean

volgende vergadering op 12 juni 2000 om 17.30 uur bij Wim.

 
Zie je dit teken staan? dan moet je gauw iets doen! Niet vergeten!

de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 10 juli 2000
Begin om 17.30 uur – einde om 18.30
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris
commissaris

Julien Pauwels
ondervoorzitter
Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
schatbewaarder Henri Deplus

de leden:
Agenda: spoedvergadering
1

2

3
4

5

Waarom een spoedvergadering?
De voorzitter meent dat het noodzakelijk is dat wij betrachten om één keer per
maand samen te komen. De voltalligheid van de Raad van Beheer is daarom geen
noodzaak.
Ook moet de krant – De Maandagvrienden – tegen de derde week van augustus
zeker bij de leden zijn.
Bezoek aan Volvo Truck Gent. Henri doet de nodige stappen naar de directie toe.
Het eten kan misschien doorgaan in de Griffioen, Koningsstraat te Gent.
De namiddag kan doorgebracht worden bij de Sint-Rochusgilde.
Volgende vergadering gaat door op maandag 14 augustus 2000 om 17.30 uur. Ieder
lid zal aangeschreven worden.
Er dienen ook een aantal leden geïntroniseerd te worden bij ander gilden.
Kunnen aangeschreven worden:
1. Confrérie van de Valeirkes te Gavere;
2. O’ de Flandre;
3. Wijnmetersgilde.
Voorzitter stelt voor om alle leden uit te nodigen bij het sluiten van de Gentse
Feesten, 24 juli om 19 uur bij Wim. Wij zien wel wie komt en wat er gebeurt.
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 14 augustus 2000
Begin om 17.30 uur – einde om
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris
commissaris

Julien Pauwels
ondervoorzitter
Wim Vanhoenacker secretaris
Jean Statius
schatbewaarder Henri Deplus

de leden:
Agenda:
1

2

3

4
5

uitstap Volvo zou vervallen, gelet op het feit dat de directeur ons niet persoonlijk
kan ontvangen.
Als alternatief wordt voorgesteld dat Julien een rondleiding, een wandeling zou
geven in het Citadelpark. Eventueel zou Geert van Doorne zich aansluiten en ons
een kijkje gunnen in de ondergrond van het park.
het programma zou er dan als volgt uitzien:
09.00 uur Wim
10.00 uur De geheimen van het Citadelpark – Geert Van Doorne
Julien
12.00 uur menu in Club of Flanders
14.30 uur bezoek aan Sint-Rochus
prijs alles in : 2.000 frank
er wordt nogmaals besproken om broeders te introduceren in andere verenigingen.
Bijvoorbeeld: O de Flandre – Wijnmetersgilde – Peetjes en meetjes van Valeire.
Namen worden nog niet genoemd.
Er is reeds uitgekeken naar een lokaal voor de nieuwjaarsreceptie. De ‘Salons ’t
Groenhof’ lijkt ons een goede keuze. Menu’s worden aangevraagd.
volgende vergadering op 11september 2000 om 17.30 uur bij Wim
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 21 augustus 2000
Begin om 17.30 uur – einde om
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris

Julien Pauwels

ondervoorzitter
schatbewaarder
commissaris

Henri Deplus

secretaris

Jean Statius

agenda:

SPOEDVERGADERING
1

2
3
4

Wijziging programma uitstap 18 september.
08.30 uur Wim
10.00 uur firma Buyck Eeklo
12.00 uur Club of Flanders
14.30 uur Sint-Rochus
Het is een volledige Jacques Vervaet dag.
Prijs blijft op 2.000 frank.
Verjaardagen, is een beetje in onbruik geraakt, komt door overbelasting secretaris,
zal worden rechtgezet in het volgende krantje.
Krantje, eens uitleggen waarom Volvo niet doorgaat
wat de introducties in andere gilden betreft, is het meest eerlijke dat wij kandidaten
vragen, dit vermijdt dat het steeds dezelfde zijn die een kans maken. Ook een item
voor het krantje.
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 11 september 2000
Begin om 17.30 uur – einde om
Aanwezigen

Voorzitter

2° ondervoorzitter
2° secretaris

ondervoorzitter

Wim Vanhoenacker schatbewaarder

Etienne Van
Bever
Henri Deplus

commissaris
secretaris

Jean Statius

agenda:

1

2

3
4

uitstap van 18 september is in orde.
Tot nu toe zijn er zes betalende, maar bij het natellen komen we aan ongeveer 20
man.
uitstap van 20 november.
Wij zijn voorstander om het voorziene programma af te werken. Secretaris zal
vragen aan Stany of hij het vooropgestelde kan realiseren en ook kan instaan voor
gans de dag.
Dus het wordt Langerbrugge.
Gaat dit niet door, dan wordt het vervangen door:
’s morgens: een spreekbeurt over het Lam Gods
’s middags: eten in de Griffioen
namiddag:
bezoek Sint-Baafskathedraal
tweede alternatief bezoek aan Volvo.
banket. Salons ’t Groenhof wordt nog eens voorgelegd, alsook de diverse menus.
Maken keuze voor een menu alles in aan 2.000 frank.
Volgende vergadering op maandag 9 oktober 2000 om 17.30 uur bij Wim
de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 09.10.2000
Begin om 17.30 uur – einde om 19.30 uur
Aanwezigen

Voorzitter

2° ondervoorzitter
2° secretaris

Julien Pauwels

ondervoorzitter

Etienne Van
Bever

Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
secretaris

Jean Statius

agenda:

1
2

3
4

5

wij verwelkomen onze broeder Arnold, die de vergadering bijwoont en de foto’s
van de vorige uitstap overhandigt.
Stany, verontschuldigt zich. Hij is thuis en ziek. De geplande uitstap naar de
papierfabriek kan niet doorgaan, wegens omstandigheden in de fabriek. Wij houden
Stany aan zijn woord en stellen de ganse dag uit naar volgend jaar. Het bestuur is er
van overtuigd dat de uitstap zeker de moeite zal lonen en wil de uitstap niet
annuleren, maar wel verschuiven.
Henri, verontschuldigt zich eveneens.
Door de aanwezige leden wordt beslist het volgende vervangprogramma uit de kast
te halen, een realisatie van de secretaris:
08.30 uur samenkomst bij Wim
09.15 uur begin spreekbeurt ‘Het mysterie van het Lam Gods’ door de heer erehoofdcommissaris Karel Mortier. De spreekbeurt gaat door bij Wim.
12.30 uur lunch bij Wim
menu – fois gras
wildgivet
nougat glacé
met alles erop en eraan.
14.30 uur bezoek aan Sint-Baafs, de triptiek van Van Eyck
daarna voor de geïnteresseerden worden wij uitgenodigd op de beurs vij St Pol en
brouwerij Haacht.
Op 12 november 2000 om 18 uur gaat te Overboelare in de zaal Café Van
Malderen het toneelspel door “Mijne fakteur is ne charmeur” van de alom gekende
en geprezen regisseur Julien Pauwels.
Het is de groep van onze broeder Chris Van Cauwenberge die op de planken staat.

Allen daarheen !!!!!
6

algemene vergadering 11 december 2000, volgende punten staan nu reeds op de
agenda:
1. belangstelling voor de toetreding bij andere confrérieën;
2. gemeentebestuur protocoldienst, wij zouden daar een intro moeten kunnen
versieren;
3. voorzitter en commissaris zijn verkiesbaar. Gegadigden stellen hun kandidatuur;

4. banket februari 2001;
5. probleem kader aan directeur ENI – voorstel wordt vervangen door een fles
jenever;
6. voorstel om onze broeder Willy De Smet tot erelid te benoemen;
7. voorstel programma 2001:
04.02.2001 receptie – banket
16.04.2001
18.06.2001
17.09.2001
19.11.2001
10.12.2001 algemene vergadering
8. nieuwe lid Jacques Vervaet
7

8
9
10

receptie – banket 4 februari 2001
gaat door in het Groenhof te Melle. De voorzitter wil dit opgeluisterd zien met een
attractie, hetzij:
- een chamateur;
- een Spaanse danseres;
- een stripper;
- Jean Pierre Mariën.
felicitaties aan Catherine Segers
volgende vergadering bij Wim op 6 november 2000 om 17.30 uur.
kandidaten confrérieën:
O de Flandre:
Wim en Jean
Wijnmetersgilde: Jean
Roze Olifant:
Arnold en Wim

de secretaris,
Jean Statius

RAAD van BEHEER
Maandag 30 oktober 2000
Begin om 17.30 uur – einde om 18.45
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris

Julien Pauwels

ondervoorzitter

Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
secretaris

Jean Statius

agenda:

1
2
3
4

5

definitief programma wordt bevestigd, alles is in orde
menu blijft zoals gepland, tussenkomst 2.000 fr/persoon
wat met de horecabeurs? zijn er kaarten?
in volgende krant opnemen:
1. spreekbeurt in Galerie Dewulf – zie programma
2. kandidaturen voor beheerraad die verlopen:
voorzitter – commissaris – 2° secretaris
uinodgingen voor:
Wim:
mtr Quintyn – Walter Sermeyn – Jean Binnebeek – André Mortier
Arnold en Gaby: Benny Dauwe
Jean:
Philieppe Duamrey

6
7
de secretaris,
Jean Statius

/

RAAD van BEHEER
Maandag 6 november 2000
Begin om 17.30 uur – einde om 19.00
Aanwezigen

Voorzitter

2° ondervoorzitter
2° secretaris

Julien Pauwels

ondervoorzitter

Etienne Van
Bever

Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
secretaris

Jean Statius

agenda:

1
2

3

programma 20 november, alles is in orde.
programma algemene ledenvergadering
1. overzicht herkiesbare functies
2. overzicht uitstappen jaar 2000
3. belangstelling naar andere confrérieën toe
4. kasverslag
5. voorstel ereleden
6. programma 2001 goedkeuren
7. voorstel nieuwe leden: o.a. Jacques Vervaet
quid José Van Vliet
8. herinnering jenever
voor het nieuwjaarssouper
uitnodigen twee weduwen
discussie is er naast het gedegen souper, nood aan een extra atractie
de secretaris,
Jean Statius

