Verslag van de Algemene Vergadering van 12/12/2016
Samenkomst in “ ’t Vrij Dags Gevoel” om 18:30u op de Vrijdagmarkt 29 te Gent.

Aanwezig 25 broeders: Ludo Beelen, Guy Bolle, Marc De Blieck, Jo De
Rammelaere, Luc De Wilde, Pierre Paul De Witte, Eric Diericx, John Filiaert,
Dominique Morel de Westgaver, Paul Mortier, Jan Pattyn, Jean-Pierre Rogiest,
André Sirejacob, Jean Statius, Julien Stevens, Hans Terrie, Antoine Van Acker,
Etienne Van Bever, Eric Van der Bracht, Luc Van de Walle, Christian Van Parys,
Guy Van Wilder, Jacques Vervaet, Willy Verlee.

Verontschuldigd 5 broeders telkens met volmacht vertegenwoordigd:
- broeder Werner Claerman (geeft volmacht aan broeder Christian Van Parys)
- broeder André Crevits (geeft volmacht aan broeder Luc Van de Walle)
- broeder Marc Dhondt (geeft volmacht aan broeder Jean-Pierre Rogiest)
- broeder Guy Van Beneden (geeft volmacht aan broeder Guy Bolle)
- broeder Jan Van Doorslaer (geeft volmacht aan broeder Jean Statius
1. Welkomstwoord van de voorzitter:
De voorzitter opent de vergadering met de naamafroeping.
Wij houden een minuut stilte als herdenking van het overlijden van ex-broeder Lucien
Derudder.
De voorzitter verheugt zich over de opkomst van de broeders voor de algemene
vergadering met een volledig aantal leden (30 op 30) vertegenwoordigd en bedankt het
bestuur voor de inspanningen tijdens het voorbije jaar. Hij is fier om het voorrecht te
mogen hebben voorzitter te zijn van deze broederschap. Het feit dat broeders regelmatig
gasten meebrengen bevestigtQ W de interesse in onze Broederschap.
2. Overzicht van de voorbije activiteiten door Jean-Pierre.
De voorzitter dankt de inrichters die er voor zorgden dat er een stuk cultuur aanwezig
was tijdens bepaalde bezoeken.
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2016-04-18

Ghelamco Stadion Gent

Etienne Van Bever

24+6

2016-06-20

Diepvriesgroentenbedrijf Ardo nv te Koolskamp
Cuisine Kwizien Zwevezele

Luc Van de Walle

19+5

2016-09-19

Wijndomein Nobel en kelders Kasteel van Beervelde
L'Autre Coté Lochristi

Eric Diericx

24+5

2014-11-17

Uiteenzetting over Opera en Operette
t Groenhof Melle

Dominique Morel

18+5

3. Toestand van de kas en bankrekening en andere activa van de broederschap
door broeder Christian: momenteel is de stand van de zichtrekening € 1 629,83
en van de spaarrekening € 2 117,20
De uitstappen tijdens het voorbije jaar kostten ons uiteindelijk € 1021,00 (totale
kost min de bijdragen voor de uitstappen). We pogen om de kost van een uitstap
beperkt te houden zodat een minimum moet worden bijgelegd uit de lidgelden.
De Broederschap heeft nog het beeld van Julien (bij broeder Jacques), het
aquarel (dat momenteel spoorloos is), en de tekening van het Brouwershuis (bij
broeder Jean-Pierre).
Aan broeder Marc De Blieck wordt gevraagd wat de toekomst is van onze
huisbank, de Record Bank: het kantoor Lochristi blijft maar het zou kunnen dat
de naam verandert naar ING Bank. Al de rest blijft in feite bij het oude.
4. Verslag van de controle, aanduiding van nieuwe commissaris in vervanging
van broeder Luc Van de Walle.
Broeder Luc leest het verslag voor: de commissarissen hebben de controle
uitgevoerd en de stand van de rekeningen nagekeken. Op basis van steekproeven
is tot besluit gekomen dat de boekhouding een getrouwe weergave is van de
realiteit. Broeder Christian en echtgenote Marcella worden bedankt voor het
hapje en drankje tijdens de controle.
Als nieuwe commissaris ter opvolging van broeder Luc en dus nu naast broeder
Pierre Paul De Witte wordt aanvaard: broeder Eric Van der Bracht.
Bedragen die betaald werden door broeders die niet kunnen deelnemen aan de
uitstap worden teruggestort, dit voor zover het restaurant dit niet aanrekent.
5. Behoud of wijziging van het lidgeld en bijdrage uitstappen. (momenteel
€ 70,00 voor uitstap + € 5,00 voor genodigden en lidgeld € 85,00 per jaar.
Het lidgeld wordt op € 100,00 gebracht, zie hieronder.
6. Vrijwillige bijdragen tijdens de uitstap door broeders voor verjaardagen of
dergelijke. Er worden geen extra ‘uitstap’ bijdragen meer gevraagd. Broeders
die per se een bijdrage willen “schenken” voor een feestelijke gebeurtenis
mogen dit natuurlijk nog altijd doen en dit bezorgen aan broeder Christian Van
Parys.
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7. Openstaande plaats beheerraad: de plaats van de ceremoniemeester komt
open, gezien de periode van Jean Statius afloopt. Kandidaten konden zich
kenbaar maken; Jean stelt zich opnieuw kandidaat en wordt unaniem herkozen.
8. Uitstappen 2017 te noteren: de maandagen 24 april (werd gewijzigd want
17/4/17 is Paasmaandag), 19 juni, 18 september en 20 november 2017.
De voorzitter vraagt aan ieder om een inspanning te blijven doen om tijdig te
verwittigen dat men al dan niet kan aanwezig zijn op een uitstap.
9. Vraag naar voorstellen voor 2017 voorgesteld: De Cirk Zebrastraat Gent – Ons
Huis Vrijdagmarkt Gent – Dr Guislain Instituut – Huis van de Toekomst
Vilvoorde? Doch nog andere voorstellen zijn steeds nog welkom.
10. Algemene Vergadering 2017: 11 december 2017 om 18.30u
11. Zomeractiviteit in augustus 2017: datum te bepalen door het bestuur. Vraag
naar voorstellen voor locatie enz. Later te bepalen.
12. Nieuwjaarssamenkomst 2018: zondag 4 februari 2018: Vraag naar voorstellen
voor locatie enz. Later te bepalen.
13. Voorstel voor de intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en de
aanduiding van respectievelijke peters (deze kandidaten moeten minstens al 3
keer een activiteit hebben meegemaakt). Er werd gevraagd dat broeders die een
aspirant-broeder wensen te laten introniseren dit moeten voorstellen op de
Algemene Vergadering en ook tijdens deze AV deze kandidatuur moeten
motiveren (wat informatie geven over de kandidaat enz.) zodat de andere
broeders dit beter kunnen beoordelen. Broeder Christian zorgde voor de lijst met
de kandidaten en het aantal keren dat zij aanwezig waren als geheugensteuntje.
Broeder Luc Van de Walle stelde Ronny Impens voor.
Broeder Jean Statius stelde Christian Schotte voor.
Broeder Dominique Morel stelde Erik Baele voor.
Deze drie kandidaten worden weerhouden en zullen worden uitgenodigd voor de
intronisatie. Aan de “Peters” wordt gevraagd dat ze de identiteitsgegevens aan
broeder Jean-Pierre Rogiest doorgeven zodat deze tijdig kunnen worden
uitgenodigd.
Jan Pattyn wordt opnieuw uitgenodigd voor zijn officiële intronisatie.
14. Verdeling van “Maandagbroederpin” voor broeders die dit wensen door
broeder Jean.
15. Vestimentaire code bij uitstappen, samenkomsten, ook voor uw gasten e.d.:
De Broederschap houdt vast aan de regel dat tijdens samenkomsten zowel de
broeders als de gasten stadskledij (met jas en das/vlinderdas) dragen. Van de
broeders wordt tevens verwacht dat zij het speldje dragen.
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De voorzitter kan tijdens de samenkomst de toelating geven om de jas uit te
doen.
Uitzondering hierop is de zomersamenkomst met de dames. De kledij is dan
“casual” en wordt mede bepaald door de weersomstandigheden.
16. Suggesties voor een vaste locatie om samen te komen, te vergaderen, enz.
Broeder Eric Van der Bracht suggereert de Brouwerij Gruut die ondertussen is
verhuisd naar het Baudelopark. Voorlopig blijven alle bestuursvergaderingen
(1ste maandag van elke maand om 18.30u) in ’t Vrij Dags Gevoel en per uitstap
wordt telkens de plaats van samenkomst en vertrek medegedeeld.
17. Rondvraag:
Wie wenst om het lidgeld in één keer te betalen mag contact nemen met broeder
Christian. Broeder Jean-Pierre zal, in overleg met broeder Christian, doorgeven
wat er in totaliteit verschuldigd is. Deze broeders moeten dan wel telkens
bevestigen of ze al dan niet aanwezig zullen zijn, trouwens zoals alle broeders.

De vergadering werd beëindigd om 19.40u en afgesloten met een Wildgerechtje met
Bordeaux en de gebruikelijke pousse-café.
Het aangepaste Huishoudelijke Reglement 12-12-2016 en de nieuwe vervolledigde
ledenlijst (met inclusief de 3 kandidaat leden) worden zo snel mogelijk doorgestuurd
naar alle leden en kandidaat leden.
Gent, 12 december 2016.
Broeder Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
--------------------------
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