RAAD van BEHEER
Maandag 8 januari 2001
Begin om 17.30 uur – einde om
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
2° secretaris

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
secretaris

Henri Deplus
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1
2

3

4

de voorzitter heet ons nieuw bestuurslid André welkom.
nieuwjaarsdiner
* Het menu – in bijlage – voorgesteld en aanvaard door Henri, wordt door de
vergadering goedgekeurd. De prijs 2.500 frank is aan de hoge kant en kan niet
verantwoord worden naar de leden toe.
Er wordt contact opgenomen met ’t Groenhof. Het eerste voorgerecht sneuvelt en
het dessert wordt beknot, toch nog 2.050 frank.
Het bestuur is akkoord om 1.750 frank te vragen aan de leden en 300 frank
tussenkomst kas te geven.
* programma: 12 uur begin receptie en 13.00 uur aanvang diner, daartussen
intronisatie.
* de tafelbezetting zal volgens lottrekking geschieden. Julien zorgt daarvoor.
* de dames Redel en Leysele zullen aangeschreven worden.
allerlei:
* André komt terug op het woordgebruik ‘commissaris’ in het huishoudelijk
reglement. Er wordt getracht nog eens duidelijk te maken dat er een verschil bestaat
tussen zijn beroepsjargon en dat wat de schrijver van het huishoudelijk reglement
voor ogen had. Er wordt beloofd het ‘probleem’ te bekijken tegen volgende
algemene vergadering.
* Jean overhandigt aan Henri een nota van Wim, in verband met 2 flessen jenever
die Antoine voorgeschoten heeft aan de marmerfabrieken.
volgende vergadering bij Wim op 5 februari 2001 om 17.30 uur
de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 5 februari 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 19.00
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Henri Deplus
Jean Statius

agenda:

1

2

3

4

5

Nieuwjaarsdiner
Geen wijzigingen in het programma. Er zijn momenteel veertig inschrijvingen.
Lieten nog niets horen, maar worden op de vergadering gebeld en zullen niet
aanwezig zijn:
Antoine Van Acker, operatie; Chris Van Cauwenberghe, ?; Gilbert Brackeva,
familiefeest.
Jean-Paul Lippens en Pertry, zijn niet thuis. Worden morgen opnieuw gebeld.
Er wordt van de bestuursleden verwacht dat zij zondag om 11.30 uur aanwezig
zijn.
Stany is ceremoniemeester; Julien zorgt voor de tafelschikking en bezetting.
Uitstappen.
Stany ziet een bezoek aan Stora zitten. Tegen de volgende vergadering weet hij of
het bezoek doorgaat begin april of een van de andere data. Hij verzorgt de
volledige dag.
Indien Stora niet doorgaat, zal Julien inspringen samen met Walter De Buck.
Tableau vivant.
Wim en Julien kijken uit naar een karikaturist, wat die vraagt om 30 tekeningen te
maken, alsook wat zijn minimumafmetingen zijn voor een tableau vivant.
Andere confrérieën.
Dominique, Stany en de andere kandidaten worden geacht een curriculum in te
dienen bij de voorzitter. Zij zullen aangesproken worden.
volgende vergadering bij Wim op 5 maart 17.30 uur
de secretaris,
Jean Statius

- 2 -2001 Raad van Beheer

RAAD van BEHEER
Maandag 5 maart 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 19 uur
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Henri Deplus
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

De voorzitter blikt terug naar het nieuwjaarsdiner en zag dat alles in orde was.
Iedereen was tevreden en criticasters hebben zich nog niet laten horen.
De voorzitter deelt ook mede dat hij samen met de secretaris een bezoek heeft
gebracht aan onze zieke broeder Antoine Van Acker.
De schatbewaarder geeft het volgende overzicht:
a) hebben hun lidgeld nog niet voldaan: Rikko Beuten – Marc Pertry – Jean Paul
Lippens – Christian Van Cauwenberghe.
Er is een zoeken naar de gewenste reactie: brief of telefonische aanmaning.
Uiteindelijk vindt de vergadering dat een telefoontje aangewezen lijkt.
b) mevrouw Leysele is blijkbaar vergeten haar contributie in het diner te leveren.
c) kastoestand is rooskleurig
Na broeder ‘ceremoniemeester’ te hebben gehoord en van gedachten te hebben
gewisseld, ziet de uitstap van 23 april er voorlopig als volgt uit:
’s morgens: rondgang met Walter De Buck: St Jacobs- Metselaarshuis – St
Antoinuskaai;
eten : Agora
’s namiddags: geleid bezoek aan Sint-Niklaaskerk
Stany zorgt voor uitstap naar Papierfabriek misschien op 17 september of 19
november
Henri zorgt voor uitstap naar Volvo ook voor september – november
André zal contact opnemen met Willy Verlee voor een bezoek aan de visserij
inspectie te Oostende op 18 juni 2001.
Wim heeft een vriend die antieke wapens wil tonen.
tableau vivant: er komt weinig schot in. Weten wij wel wat wij juist willen?
André vraagt naar de stand van de fameuze kader!
er zijn nog geen curriculums binnen voor andere confrérieën.
volgende vergadering bij Wim op 2 april 2001 17.30 uur

secretaris
!

voorzitter!

Julien
Julien en
Wim!
Stany
Stany!
Henri!
André

de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 2 april 2001
Begin om 17.45 uur – einde om 19.20
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Etienne Van Bever
Henri Deplus
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1

2

3

4

5

6

Uitstap 23 april 2001.
Uiteindelijk komt het volgende uit de bus waar iedereen zich kan mee verzoenen:
’s morgens wandeling met Walter De Buck
’s middags diner in de Agora. Er worden vier menu’s voorgelegd:
- Havenkantine 750 frank
- Progress Koornmarkt – 1.450 frank
- Au Paris, Botermarkt – 1.500 frank
- Agora, Klein Turkije – 1.500 frank
’s namiddags Beeldhouwers collectief
Een delicaat onderwerp wordt ter stemming voorgeld. Is het opportuun om
weduwen uit te nodigen op de nieuwjaarsdiner. Ieder verwoordt zijn mening en
uiteindelijk komt het tot stemming. De voorzitter stemt alleen tegen de zes overige
leden dat hij voorstander is om weduwen uit te nodigen.
Alles heeft te maken met et niet betalen van mevrouw Leyseele. Etienne zal nu nog
een laatste poging ondernemen.
Een tweede vervelend punt is, hoeveel keren moet een lid aangeschreven worden
om zijn lidgeld te betalen. Er wordt akkoord gekomen:
1° - bij de uitnodiging wordt schriftelijk gevraagd te betalen;
2° - er wordt nog eens telefonisch aangedrongen;
3° - er wordt een laatste schriftelijke uitnodiging tot betalen gestuurd. Waarbij er
door het bestuur aangedrongen wordt om niet te beledigend, niet te bruusk de
herinnering te verwoorden.
Uitstap 18 juni 2001.
Door André wordt een prachtig uitgewerkt voorstel ingediend: bezoek aan de
Visserij Inspectie te Oostende.
Alle punten van het gedetailleerde voorstel worden aangenomen, zijnde:
- bezoek aan de Inspectie te Oostende;
- gezamenlijke verplaatsing met de trein 2° klasse
- na het middagmaal bezoek aan het ‘Ijslandvaarder en onderwater museum’
Een bitsige discussie ontspint zich wanneer het gaat over het voorstel van het
middagmaal.
Stany denkt dat er aan de kust een meer creatieve menu kan gevonden geworden.
Uitstappen september en november 2001. De twee data zijn bekend. Er zal aan
Marc De Blieck, die toegang heeft tot de papierfabriek, gevraagd worden welke
van de twee data het best past.
De overige datum zal benut worden door Henri, om een bezoek aan Volvo te
realiseren.
Varia:
1) Etienne: voorstel om een halve dag te genieten van een spreekbeurt en proeverij
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Etienne

André en
Stany
secretaris

over Trappist. Ene Jef Van de Steen uit Erpe-Mere, spreekt voor 4.500 frank.
Drank mmoet geleverd worden door de inrichter.
2) invités
Wim:
advocaat Quinteyn – André Mortier – Walter Sermeyn
Gaby en Arnold: Benny Dhauwe
Stany:
aannemer Goetinck

7

3) André:
niet aflatend, steeds de vinger in de wonde stekend: Waar blijft de kader?????
volgende vergadering bij Wim op 14 mei 2001 om 17.30 uur
de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 07.05.2001
Begin om 17.30 uur – einde om 18.15 uur
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Jean Statius

agenda:
Tijdens de vorige vergadering was voorzien om op 14 mei samen te komen. Dit werd vergeten door
de secretaris die Wim had gemobiliseerd voor heden 7 mei. Op zijn beurt heeft Wim, Stany en
Julien verwittigd. Henri en André konden niet komen. Etienne bleek onbereikbaar.

1
2

3
4

5

vorige uitstap: alles is goed en positief bevonden.
uitstap naar Langerbrugge. Tegen einde mei zal er uitsluitsel zijn over de datum.
Wij opteren en prefereren voor 19 november.
Het programma een realisatie van Stany en Marc De Blieck, zal er mogelijk als
volgt uitzien:
’s morgens bezoek fabriek
’s middags lunch in Acht zaligheden of Esdoorn of Yacht Langerbrugge
namiddag bezoek Sint-Niklaaskerk
uitstap 17 september: dient uitgemaakt te worden door Henri in samenspraak met
Rikko en Jean-Pierre
Keuze menu
Sint-Jacobsoesters met Ricard
Bouillabaise met noordzeevis
ijs met vruchten
verplaatsing met de trein
volgende vergadering 14 mei om 17.30 uur bij Wim.

Stany

Henri

de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 14 mei 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 19.00
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
secretaris

Etienne Van Bever
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1

2
3

4

5
6

uitstap 18 juni 2001. Alles lijkt in orde te zijn. De restauranthouder liet weten dat
hij akkoord is met de voorgestelde wijziging aan het menu.
André zal instaan voor het reserveren van de trein- en trambiljetten.
Lidmaatschap in andere orden. O de Flandre – Wijnmetersgilde en Roze Olifant.
De geïnteresseerden moeten eens werk maken van hun kandidatuurstelling.
Uitstap 17 september. In principe is die voorbehouden aan Rikko Beuten voor een
bezoek aan Haacht. Gelet op de diverse treinverplaatsingen Gent-BrusselMechelen-Haacht en terug, lijkt aangewezen die uitstap met een autobus te
organiseren.
Wij wachten echter de beslissing af die Marc De Blieck, zal ontvangen van de
papierfabriek wat het bezoek aan hun fabriek betreft.
Er zal in een volgende krant een uitleg verstrekt worden hoe een uitstap dient
aangekondigd en georganiseerd te worden.
In dat zelfde verband zal J¨Kerckaert en Rikko Beuten worden aangeschreven.
Pin of das als herkenningsteken. Julien en Jean zullen hun dassen meebrengen naar
de volgende vergadering. Waar dan een definitieve beslissing zal genomen worden.
Volgende vergaderingen zijn:
11 juni en 9 juli 2001 om 17.30 uur bij Wim.

7
de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 11 juni 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 18.40 uur
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Henri Deplus
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1

2

3
4

5

Uitstap naar Oostende.
24 inschrijvingen worden genoteerd. Eén is er reeds in Oostende. Voor alle
zekerheid zal André 25 treintickets aankopen.
Wim zorgt voor de druppelglazen. Henri of Wim voor de flessen jenever. Twee
flessen voor de leden op de trein. Twee als cadeau.
Uitstap 17 september.
Secretaris belt naar Marc De Blieck. De aanvraag voor de papierfabriek is gedaan,
maar er wordt nog steeds op antwoord gewacht.
Als uiterste datum wordt maandag 18 juni aangenomen. Indien dan nog geen
positief antwoord, wordt naar een alternatief uitgekeken. Die zijn in volgorde:
1. voorstel Rikko Beuten: Mechelen en brouwerij te Boort-Meerbeek;
2. voorstel Jean-Pierre Kerckaert:
3. spoedvergadering waar de Raad van Beheer maar iets uit de mouw moet
schudden.
19 november.
Truck Volvo eten Acht Zaligheden met als afsluiter een wandeling of spelen.
allerlei.
1. André: kader. Er wordt door Wim een tekening overhandigd. De tekst zal door
de secretaris aan Stany worden overhandigd.
2. Julien: er is op 12 juli een tentoonstelling in het Novohotel in verband met de
Bellemannen. Er wordt gevraagd of het ‘Bellemanbeeld’ kan uitgeleend worden,
wat geen probleem is.
3. Henri: kastoestand: 92.317 frank
4. secretaris: leest vorig verslag voor en wij zien dat
a) zowel de voorzitter als de secretaris hun collectie dassen (plastrons) hebben thuis
gelaten.
b) er nog steeds geen curriculums binnen zijn van leden voor andere gilden.
5. aankoop wijn:
de secretaris zal een brief schrijven aan de Wijnmetersgilde met de vraag naar de
levering van de bestelde en betaalde flessen Monte Blandinio 1999 Cuvée Jacques
Redel.
volgende vergadering 9 juli 17.30 uur bij Wim

André
Henri
Wim

jean

de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 9 juli 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 19.00
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

Julien Pauwels

ondervoorzitter
schatbewaarder
commissaris
secretaris

Etienne Van Bever
Henri Deplus
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:
Wij vernemen tot onze spijt dat onze meer dan geachte broeder Wim is opgenomen in het
ziekenhuis met ernstige enkelletsels. Wij wensen hem sterkte.

1

2

3

4
5

6
7

lidgelden: enkel Marc Pertry heeft niet betaald. Er wordt beslist hem verder uit te
nodigen tot het einde van het jaar. Bij uitblijven van een reactie zal hij geen
uitnodiging meer ontvangen
De Oostende uitstap is naar algehele tevredenheid verlopen. Een woord van dank
aan de inrichters Willy en André. Een paar onduidelijkheden blijven: heeft Arnold
betaald en aan wie, eveneens dezelfde vraag voor Willy.
foto’s. Tijdens het middagmaal deden de foto’s van de uitstap Walter De Buck de
ronde. Met groot succes overigens. De foto’s zijn weg, maar er is geen geld
ontvangen.
Uitstap september, Henri zal Jean-Pierre aanspreken voor een gevarieerd
programma: bezoek Gandaham en brandramen.
allerlei:
1) steeds weerkerend thema: onze kader
2) kastoestand: 44.782 frank –9.575 frank – inventaris 30.000 frank
3) een afspraak voor de geïnteresseerden in ons lokaal op maandag 23 juli.
4) Julien en Jean hebben hun collectie dassen mee. Er wordt geopteerd voor een
blauwe effen das met ons embleem. De secretaris doet het nodige.
volgende vergadering bij Wim (?) op maandag 13 augustus om 17.30 uur

Henri

Jean

de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 13 augustus 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 19.15
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Henri Deplus
Jean Statius

agenda:

1
2

3
4
5

6

7

De Wijnmetersgilde houdt opendeurdag op 20 aug 01. Hij die kan, komt eens af.
Uitstap september.
08.30 samenkomst bij Wim
10.00
bezoek aan een kunstenaar. Jean Pierre heeft twee mogelijkheden
uitgezocht: Jan Desmarets, beeldhouwer, atelier gelegen aan de Schouwingstraat te
Wondelgem, en Jef Wouters, kunstschilder.
12.30 middagmaal in het restaurant Oranjehof te Sint-Denijs-Westrem
15.30 kunstenaar glazenier Luc Mestdagh, Koolsteef 22 te Gent.
Er wordt beslist om de sculpturen van Jan Desmarets te bezoeken.
Het menu weten wij niet, maar het zal goed zijn. 1500 frank de man.
Kunstenaarsmenu.
invité ene Werner voor Jacques Vervaet
25 aug intronisatie Roze Olifant, Arnold en Wim. Secretaris zal brief schrijven in secretaris
naam van het bestuur.
Kasproblemen!
In Oostende zijn de foto’s rondgegaan van de uitstap met Walter De Buck. De
foto’s zijn uitermate goed in de smaak gevallen van de leden. Resultaat alle foto’s
zijn “aangekocht” maar er is maar 300 frank ontvangen.
Allerlei.
Julien:
1) foto’s dienen verkocht te worden op de Algemene Vergadering of op het
nieuwjaarsdiner.
2) de vergadering van de Raad van Beheer dient door te gaan de eerste maandag.
Henri: kan optie nemen voor bezoek aan Gandaham.
volgende vergadering op maandag 3 september 2001 om 17.30 u bij Wim
de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 1 oktober 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 18.35
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
secretaris

Jean Statius

agenda:

1

2

3

4

5
6
7

Evaluatie uitstap Jef Wauters. De aanwezige leden van het bestuur zijn akkoord dat
het goed was. Het was leerrijk, het middagmaal was goed. De voorzitter en Wim
herinneren zich niet dat er ooit sprake is geweest dat bij Luc Mestadagh een
bijdrage diende betaald te worden. De secretaris meent ergens gelezen of gehoord
te hebben dat er inderdaad een bijdrage per bezoeker zou gevraagd worden.
De voorzitter meent dan ook dat er in geval er een inkomgeld wordt gevraagd, er
geen geschenk – een fles jenever - dient afgegeven te worden.
Er is ook iets mis gelopen met de afspraak in het Boldershof. Toch een geslaagde
uitstap.
Uitstap 19 november 2001. De secretaris deelt mede dat er twee mogelijke
initiatieven vermeld staan. Te weten een verplaatsing naar Boortmeerbeek –
Mechelen en het bezoek aan de papierfabriek Stora. De secretaris stelt zich
telefonisch in verbinding met Henri met de vraag of Rikko reeds iets ondernomen
heeft naar Haacht toe. Dat blijkt niet het geval te zijn en 19 november gaat zo wie
zo niet, gelet op de horecabeurs.
Wat Stora betreft: dit initiatief moet minstens twee jaar in de koelkast gelet op
grote veranderingswerken daar.
Gezien er geen andere initiatieven voorliggen wordt dan maar gedacht aan Volvo.
Een uitstap zou kunnen zijn:
’s morgens Vovo – eten in het Boerenhof – ’s namiddags Ganda Ham.
Julien zal contact nemen met Volvo en Ganda Ham. Boerenhof kan later geregeld Julien !
worden.
De secretaris vraagt om de briefomslagen te laten bedrukken met ons logo. Nu
gebeurt dat met de computer wat veel tijd in beslag neemt. De vergadering gaat
akkoord.
Algemene vergadering 10 december.
Voorstel nieuwe leden: André Mortier en Marc De Blieck
Volgens statuten is de plaats van secretaris vacant alsook die van de twee
ondervoorzitters, dit moet aangekondigd worden in het volgende krantje.
Nieuwjaarsreceptie. Julien denkt aan thema-avonden. Wij kunnen de Europese
Unie rondgaan en beginnen met een Spaanse avond. Vraag wat en waar?
Er dient volgens de secretaris een spoedvergadering door te gaan op 15 oktober
om 17.30 uur bij Wim om de uitstap van 19 november te kunnen afronden.
Volgende gewone vergadering op maandag 5 november om 17.30 uur bij Wim.
de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 15 oktober 01
Begin om 17.30 uur – einde om 18.45 uur
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Etienne Van Bever
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1
2

3

4
5

6
7

De voorzitter deelt mede dat een schoonbroer van Wim werd begraven. De
voorzitter en de secretaris vertegenwoordigden de Broederschap.
De uitstap 19 november 01. Ziet er als volgt uit:
08.30 uur bij Wim. 10.00 uur bezoek Volvo Truck – 12.00 uur eten Boerenhof –
14.30 uur bezoek Ganda Ham.
Stany deelt mede dat hij als alternatief De Distelhoeve, Desteldonkdorp, voorstelt.
André stelt La Fermette voor.
Etienne – Julien en Jean gaan donderdag proeven in de Distelhoeve. André en
Etienne
Julien doen dat woensdag in La Fermette.
Jean
Het aantal bezoekers dient meegedeeld te worden aan de twee te bezoeken firma’s. Julien
André
De statutaire vergadering gaat door op 10 december 01 om 10 uur. De voorzitter
vraagt dat iedereen eens denkt aan uitvoerbare bezoeken en items die op de agenda
dienen te komen.
20 november 01 is er horecabeurs. Wim en André zullen zich laten introniseren.
Wim
Wim doet het nodige daartoe.
Varia.
Stany: voor volgend jaar zou er toch eens een autobusverplaatsing moeten zijn. Er
kan gedacht worden aan een bezoek te Boortmeerbeek of aan Orval. Spreker heeft
ook vastgesteld dat er na de uitstappen geen gemoedelijk samenzijn meer is. Hij
vindt dat de deelnemers veel te vlug huiswaarts keren.
Etienne: waar en wanneer is de nieuwjaarsreceptie? In ieder geval op 3 februari
2002. Waar? er worden suggesties verwacht.
André: kan zorgen voor een bezoek aan de beurs te Brussel. Daarnaast vraagt hij
ook te overwegen eens een uitstap te laten aanvangen ’s middags en ’s avonds te
eten.
Wim: niets speciaal
Julien: vindt dat wij een schoon jaar hebben gehad, goede uitstappen en veel
enthousiasme. Vraagt toch meer inzet bij alle leden om uitstappen aan te brengen.
secretaris: meldt herverkiesbare mandaten, zij zullen opgenomen worden in de
krant. Legt het tekstgedeelte van de kader aan André voor.
Julien deelt nog mede dat hij op 18 november een lezing geeft over Buysse in de
Campagne te Drongen om 10.30 uur.
Volgende vergadering op 5 november 01 om 17.30 uur bij Wim.
de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 5 november 2001
Begin om 17.30 uur – einde om 18.50 uur
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Etienne Van Bever
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1

2

3

4

5

6

Uitstap 19 november 2001. De secretaris geeft een overzicht van de
voorbereidingen. Alles lijkt in orde.
De deelnemers dienen meegedeeld te worden aan Volvo: antoine.botte@volvo.com
De voorzitter komt terug op de vorige vergadering waar hij een afspraak had met
André over een plaatsbezoek aan restaurant La fermette. André slaat mea culpa,hij
is de afspraak vergeten.
De voorzitter gaat op zijn elan door en deelt mede dat hij niet meer zal dulden dat
diegene die een daguitstap inricht, andere restaurants opgedrongen krijgt dan hij
gepland was. Kortom hij die een dag inricht is verantwoordelijk voor de gehele
organisatie – bezoeken en restaurant inbegrepen.
Er wordt door de beheerraad vastgesteld dat onze schatbewaarder, voor de derde
maal afwezig is. De secretaris wordt belast met het contacteren van Henri. De
schatbewaarder zegt niet op de hoogte te zijn van een vergadering, in ieder geval
heeft hij het niet genoteerd.
De secretaris maakt een afspraak met Henri. Het is inderdaad zo dat er klaarheid
moet komen in de ‘onenigheid’ - ? – tussen Henri en Wim.
Julien verklaart zich bereid om de secretaris te vergezellen. In principe zal dit
woensdag om 11 uur gebeuren.
Algemene vergadering op 10 december. Samenkomst om 10 uur bij Wim.
Agendapunten zijn:
1. vacante plaatsen van de twee ondervoorzitters en de secretaris. In principe
stellen zij zich terug verkiesbaar;
2. aanpassen lidgeld aan Euro;
3. nieuwe leden : André Mortier – Marc De Blieck – Benny Dauwe;
4. kastoestand en aanduiden commissarissen;
5. laten goedkeuren data uitstappen:
15 april - 17 juni – 16 september – 18 november – 9 december
6. ieder bestuurslid dient eens de statuten na te lezen, moet er iets gewijzigd
worden?
7. wat te doen met de schijnbaar niet geïnteresseerde leden?
(Brackeva – De Mey – De Smet – Lippens - Pertry )
8. menu zuurkool farcie op zijn Wims.
9. voorstellen uitstappen:
Sint-Niklaaskerk en zwembad Van Eyck
Kortrijk boekbinderij en Sint-Pol
Brussel Beurs en Comme Chez Sois – Europees Parlement
Nieuwjaarsreceptie 3 februari 2002.
De leden van de beheerraad dienen eens na te denken waar men terecht zou
kunnen.
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Allerlei:
Enkel de secretaris deelt mede dat hij nu november 2001 het antwoord van de SintRochus Gilde heeft ontvangen. Brief van 8 augustus 2000.
Volgende vergaderingen om 17.30 uur bij Wim:
3 december 2001 en 7 januari 2002.
de secretaris,
Jean Statius
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RAAD van BEHEER
Maandag 3 december ’01
Begin om 17.30 uur – einde om 18.30 uur
Aanwezigen

Voorzitter
2° ondervoorzitter
ceremoniemeester

ondervoorzitter
Julien Pauwels
Wim Vanhoenacker schatbewaarder
commissaris
Stany Warchal
secretaris

Etienne Van Bever
Henri Deplus
André Sirejacob
Jean Statius

agenda:

1

2

3
4

Vorige uitstap:
Iedereen is tevreden, er zijn geen wanklanken gehoord. Wij werden goed
ontvangen op de twee bezochte firma’s. Het eten was eveneens OK.
Algemene vergadering – dagorde kan aangehouden worden:
2. de twee ondervoorzitters en de secretaris stellen zich terug kandidaat
3. lidgeld 50 €
4. André en Wim zijn peetje voor André Mortier
Arnold en Gaby voor Benny Dhauwe
Henri en Jean voor Marc De Blieck
5. Gaby en Arnold zullen afspreken met Henri om de boekhouding na te zien
6. data geen opmerkingen
7. nazicht statuten namen in het bestuur veranderen :
2de ondervoorzitter wordt lokaalhouder
commissaris wordt raadslid
2de secretaris wordt ceremoniemeester
8. overzicht uitstappen en aanwezigheid wordt besproken door secretaris
9. allerlei
één bericht van Jacques Vervaet
Intronisatie van Marc De Blieck, grijpt toch liever plaats op het nieuwjaarsdiner,
Henri en Jean zijn peetjes
Etienne heeft voorstel om nieuwjaarsdiner te gebruiken in de ‘Salons Wellington’
te Moortsele. Er worden twee menu’s voorgelegd en – zoals gebruikelijk – wordt er
geopteerd voor een mix van de twee.
11.30 uur ter plaatse
12.30 uur intronisatie
13.00 uur aan tafel
Bestuur is liefst om 11.15 uur aanwezig. De plaatsen worden bij loting aangeduid.
Prijs 1.750 frank en door bestuur wordt een digestief aangeboden.
Men kijkt ook uit om nadien ergens nog iets te consumeren.
de secretaris,
Jean Statius
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