Verslag van de Algemene Vergadering van 14/12/2009 restaurant Tiva Oudburg Gent
1. De voorzitter opent de vergadering om 18.45 Hr. met een welkomstwoord
en schetst verder het verloop van de avond.

2. Waren aanwezig, 23 broeders zijnde: Guy Bolle, Philippe Ceriez, Werner
Claerman, André Crevits, Marc Deblieck, Victor De Clercq, Lucien Derudder, PierrePaul De Witte, Rudy Labens, Dominique Morel, André Mortier, Paul Mortier, JeanPierre Rogiest, Erik Schatteman, Jean Statius, Julien Stevens, Antoine Van Acker, Luc
Van Acker, Gaby Van den Daele, Eric Van der Bracht, Christian Van Parys, Jacques
Vervaet, en Willy Verlee.
Etienne Van Bever gaf volmacht aan Jean Statius
Walter Sermijn gaf volmacht aan Erik Schatteman
Henri Deplus gaf volmacht aan Jcques Vervaet
Luc De Wilde gaf volmacht aan Luc Van Acker

Patrick Gustin was niet aanwezig.
3. De voorzitter meldt de beslissing van Henri Deplus om ontslag te nemen als
penningmeester. Alle kasstukken werden bezorgd aan de voorzitter en de 2
commissarissen, Dominique Morel en Antoine Van Acker hebben de
kastoestand gecontroleerd.
4. Dominique Morel 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: € 1611,84
- op Record Bank: € 1222,71
Het verslag wordt door de 2 commissarissen ondertekend.
5. De broederschap heeft tevens nog het beeld van Julien in bezit evenals een
tekening “Brouwershuis” dat zich bij Henri Deplus bevindt, en een voorraad
speldjes in bewaring bij Jean Statius.
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6. De voorzitter schets de taak van de penningmeester en verzoekt wie zich
geroepen voelt om in de toekomst deze taak op zich te nemen. Paul Mortier
stelt zich kandidaat en wordt unaniem met handgeklap verkozen.
7. Het lidgeld en de bijdragen voor de uitstappen wordt behouden op het peil
van 2009.
8. Voor de intronisatie van nieuwe
broeders op de
nieuwjaarssamenkomst worden volgende personen voorgesteld:
- Manu De Canck met als peter Dominiek en Lucien
- Jo De Rammelaere met als peter Jean en Willy

komende

Aan Geert Van Doorne zal worden gevraagd of hij geen steunend lid wordt,
zijn gezondheidstoestand laat momenteel niet toe om deel te nemen aan de
samenkomsten.
9. Als suggestie voor een vaste locatie voor samenkomst voor een uitstap wordt
“Jan van Gent” Annonciadenstraat 1 Gent of “Den Hoed” Griendeplein Gent
(kleinzoon van Lucien Derudder) voorgesteld. Deze locaties zullen bezocht
worden en er zal worden nagekeken of deze voldoen.
10. De nieuwjaarssamenkomst met dames op zondag 6 februari 2010 zal
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 2010.
11. Op de suggestie om toe te laten dat 1 broeder drager kan zijn van
volmachten van verscheidene afwezige broeders tijdens de algemene
vergadering wordt negatief gereageerd. Alles blijft aldus zoals momenteel in
voege.
12. Jean-Pierre Rogiest geeft een kort overzicht van de voorbije activiteiten van dit
jaar, de getallen geven het aantal broeders+genodigden weer:

01-feb-09 Nieuwjaarsdiner Restaurant " Rooselaer " te Heusden

42+3

20-apr-09 Hotel D'Hane-Steenhuyze Veldstraat Gent
Museum Arnold Vander Haegen Veldstraat
Hotel Faligan Kouter Gent
De Griffioen Koningstraat Gent

Jacques Vervaet

24+2

15-jun-09 La Concorde
Gent voor en na de Wereldtentoonstelling van 1913 door Dr. Manu De Canck

Dominique Morel

19 + 1

21-sep-09 Brandweer Gent
Kunstbronsgieterij De Groeve Merelbeke
Restaurant " Blauwe Artisjok Merelbeke

Luc De Wilde

18 + 3

16-nov-09 Orgels en muziekdozen Antoine Van Acker Ledeberg
Kersentuin Gentbrugge

Antoine Van Acker

23 + 4
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13. Over het voorstel om het lidgeld en de bijdragen voor de uitstappen in éénmaal op
voorhand te betalen, zijn de meningen enigszins verdeeld. Het staat één ieder vrij
om hetzij de bedragen in één keer te betalen of te betalen telkens voor de
activiteit. Aan elkeen wordt gevraagd om over te schrijven op het vertrouwde
rekeningnummer en duidelijk aan te duiden waarvoor betaald wordt.
14. Jean Statius meldt hoe het staat met de gezondheidstoestand van Etienne Van
Bever na de operatie waarbij de heup werd vernieuwd. Mogelijks komt Etienne al
deze week terug. Momenteel verblijft hij in het Maria Middelares ziekenhuis in
kamer 517.
15. Er wordt overeengekomen dat er wel degelijk een moule zal gemaakt worden van
de “kop van Julien” Aan Werner Claerman zal gevraagd worden dat hij
desgevallend een afgietsel maakt (of laat maken) en dit beschildert (of laat
beschilderen)
16. De samenkomsten (uitstappen) voor 2010 zijn zoals steeds op de 3de maandag van
de maanden april, juni, september en november (zijnde aldus 19/04 – 21/06 –
20/09 – 15/11) Christian Van Parys geeft een overzicht van de suggesties die
reeds eerder werden binnengebracht met het oog op de organisatie van een uitstap.
Broeders die een concreet voorstel hebben worden gevraagd die zo snel mogelijk
over te maken aan de raad van bestuur teneinde al practische schikkingen te
kunnen treffen.
17. Rondvraag: Luc Van Acker vraagt uitleg over de controle van de door hem
gestorte bedragen naar aanleiding van een “aanmaning” tot betaling. Blijkbaar
werd Luc ten onrechte aangemaand en waren de betalingen in orde.
18. Er wordt tevens gemeld dat de bedragen die werden uitgegeven telkens zullen
worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur.

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
14/12/2009
-------------------------
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