Verslag van de Raad van Bestuur van 6 juni 2022
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.45 u
Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Luc Van Acker en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Guy Bolle en Jean Statius
1.

Het verslag van de vorige vergadering wordt aanvaard.

2.

Stand van de zichtrekening: € 4.796,25
Stand van de spaarrekening: € 1.000,97

3.

Het bestuur stelt zich de vraag of het in de toekomst nog zinvol is om alle verslagen van de
bestuursvergaderingen aan de broeders over te maken, soms wordt een item niet altijd juist
geïnterpreteerd en dit kan zorgen voor onnodige discussies. Het huishoudelijk reglement voorziet
ten andere enkel een verslag van de uitstappen én een verslag van de Algemene Vergadering. Dit
punt wordt hernomen op de volgende bestuursvergadering (4/7/2022) waar een beslissing zal
worden genomen.

4.

De volgende uitstap 20 juni is uitgewerkt door broeder Guy Van Beneden: dit is een bezoek aan
de “Zonneberg” te Evergem. Ontbijt is voorzien in De Dageraad Drongen. De lunch is voorzien
bij de Sailing Queen te Langerbrugge. De uitnodiging met gedetailleerde informatie volgt later.

5.

De zomer activiteit, de BBQ in de “De Zoete Zonde” in Munte wordt door broeder Luc
vastgelegd. Deze activiteit is gepland op 28 augustus 2022

6.

Aan broeder Paul Mortier wordt gevraagd of hij nieuws heeft omtrent het al dan niet behouden
van een verzekering. Wij zijn momenteel voor de BA terug verzekerd sinds april 2022 bij AXA
voor € 186,51 /jaar.

7.

Broeders Luc en Antoine, stelden een uitstap voor bij een orgelverzamelaar in Oostende én bij
Herr Seele. De orgelverzamelaar heeft afgehaakt. Daarom is het plan om het bezoek bij Herr Seele
af te werken in 2 groepen en ook een bezoek te doen aan het Cultureel Centrum De Grote Post, tevens
in 2 groepen. De uitstap zou eventueel plaatshebben op 19 september en hiervoor zal transport met
autocar voorzien worden. Broeder Luc Van Acker werkt dit verder uit.

8.

Rondvraag: Jean-Pierre stelt voor om aan elke broeder een paswoord en login toe te kennen zodat
niet – broeders enkel “openbare gegevens” op de website kunnen raadplegen en geen persoonlijke
zaken of foto’s of verslagen. Dit wordt volgende bestuursvergadering met de webmaster (broeder
Jean) besproken of dit mogelijk is en hoe dit kan worden uitgewerkt.

De vergadering werd afgesloten om 19.45u
De volgende vergadering is gepland op maandag 4 juli 2022 om18.45u in ’t Vrijdags Gevoel,
Jean-Pierre Rogiest
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