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Verslag van de Raad van Bestuur van 2 mei 2022  

 
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.45 u  

Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Jean Statius, Guy Bolle, Luc Van Acker en Antoine Van 

Acker  

Verontschuldigd: Jean-Pierre Rogiest  

 
1. Het verslag van de vorige vergadering wordt aanvaard. 

 

2. Stand van de zichtrekening:   € 4.804,50 

Stand van de spaarrekening:  € 1 000,97 

 

3. Wat betreft de “Nerotische wandeling” zijn de reacties van de leden erg verdeeld wat zowel de 

inhoud, als het eten betreft. Men kan zeggen dat het “culinaire” en de “culturele” bijdrage in vraag 

worden gesteld. 

 

4. De voorzitter geeft toelichting over de volgende uitstap 20 juni, uitgewerkt door broeder Guy 

Van Beneden, bezoek aan de “Zonneberg” te Evergem. Ontbijt is voorzien in De Dageraad 

Drongen. De lunch is voorzien bij de Sailing Queen te Langerbrugge. 

 

5. De zomer activiteit, de BBQ, staat nog nergens. Iedereen is akkoord dat de “De Zoete Zonde” in 

Munte nog steeds de beste BBQ was, zowel eten, gezelligheid en sfeer. Wij willen teruggaan 

naar een BBQ waar wij het vlees zien bakken en niet dat het vlees uit een warm bad wordt 

gehaald. Graag voorstellen indienen bij het bestuur.  

 

6. De vraag omtrent het behouden van een verzekering is nog niet opgelost. De meningen zijn 

uiteenlopend. De voorzitter zegt dat broeder Paul, dit nader zal bekijken. Wij zijn voor de BA 

verzekerd bij AXA voor € 186,51 /jaar. Iedereen is akkoord dat dit verder moet bekeken worden. 

De basis is steeds dat er een oorzakelijk verband moet zijn tussen de organisatie en het leed. Een 

ongevallenverzekering wordt bekeken door broeder Guy. (Leden-Genodigden-Partners ?) 

 

7. Broeder Antoine, onze oudste broeder, heeft een prachtig beeldhouwwerk van Medusa,. Dit 

werd gemaakt in witsteen door Frans Heirbaut (zijn leraar beeldhouwwerk). Foto en info 

worden door de voorzitter aan broeder Jean Pierre gestuurd met de vraag om hierover misschien 

en kort stukje te schrijven in het verslag van volgende uitstap. 

 

8. Broeders Luc en Antoine, stellen een uitstap voor bij een orgelverzamelaar in Oostende + Herr 

Seele. Dit initiatief moet verder worden uitgewerkt, dit zou eventueel kunnen in september. 

 

De volgende vergadering is gepland op maandag 6 juni 2022 (2de Pinksteren) 18.45u in ’t Vrijdags 

Gevoel,  

 

Verslaggever 

Jean Statius ondervoorzitter 


