Verslag van de beheerraad van 10 januari 2005

Aanwezig :
-

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Henri Deplus
Jean Statius
Stanilas Warchal
Jean-Pierre Rogiest

Genodigde : - Marc Deblieck
Uitzonderlijk werd de eerste samenkomst van de beheerraad van dit nieuwe jaar niet
gehouden op de eerste maandag. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om
nieuwjaarswensen uit te wisselen en de vergadering verliep, dank zij de aanwezige drank en
broodjes, iets feestelijker dan anders
Besproken onderwerpen:
1. Henri overloopt de ledenlijst en duidt die leden aan die hoogstwaarschijnlijk nog niet
hun bijdrage voor 2004 hebben betaald. Jean – Pierre zal dan ook die broeders
aanschrijven met de melding dat de bijdrage wellicht niet is betaald en dat er werd
vastgesteld dat die broeders geen enkele uitstap in 2004 hebben meegemaakt. Zij
zullen worden uitgenodigd tot betalen, en met de mededeling dat bij niet betaling zal
worden verondersteld dat zij niet langer wensen deel uit te maken van de
broederschap. Het gaat om Gilbert Brackeva, Willy Desmet, Jean-Pierre Kerckaert,
Christiaan Van Cauwenberghe en José van Vliet.
2. Henri vraagt ook dat het menu van de nieuwjaarssamenkomst zou worden aangepast
(uitgebreid) Dit zal besproken worden tijdens de “ proeving “ die doorgaat op
donderdag 13 januari 2005 om 12.00 Hr in “ D’Hulhaege – Kasteel ten Bosse “ Karel
Piquélaan 140 te Deinze.
3. Stanislas vraagt dat het programma van de intronisatie vóór het diner ongewijzigd
blijft. Julien legt verder de contacten voor een verrassingsoptreden. Aan de leden van
de beheerraad wordt gevraagd om rond 11.00 Hr aanwezig te zijn voor eventuele
voorbereidingen ter plaatse op 6 februari 2004.

Verslag van de beheerraad van 14/02/2005

De vergadering werd op verzoek van 2 bestuursleden verplaatst van 7/02/2005 naar
14/02/2005.
Aanwezig :
-

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Jean Statius
Henri Deplus
Jean-Pierre Rogiest

Afwezig :

-

Stanislas Warchal

Besproken onderwerpen :
1. De voorzitter bespreekt de positieve punten van de voorbije nieuwjaarssamenkomst;
o.a. de ruime parkeermogelijkheid, het kader, de receptie, het systeem van
aankondiging van de broeders met hun respectievelijke partner en het
verrassingsoptreden. Het diner zelf werd als goed, zonder uitzonderlijk te zijn,
beschouwd. Het negatieve blijft dat een aantal broeders niet de beleefdheid hebben
om hun afwezigheid te melden. Er wordt voorgesteld om de prijs per persoon voor de
nieuwjaarssamenkomst vanaf volgend jaar te stellen op minimum € 60, 00
2. Er wordt nota genomen van de wens geuit door José van Vliet t.o.v. Henri Deplus om
ontslag te nemen. Bovendien wordt tevens voorgesteld om Gilbert Brackeva niet meer
uit te nodigen en hem van de lijst van broeders te schrappen. Hiermee zal de
broederschap nog bestaan uit 32 broeders. Bij een volgende uitnodiging zal de
aangepaste lijst aan elke broeder worden bezorgd, evenals het huishoudelijk
reglement, maar dan enkel aan de 2 nieuwe broeders.
3. Stani wordt telefonisch gecontacteerd teneinde nieuws te verzamelen over de komende
uitstap in april naar Ename (Brouwerij Roman – Mechelse Koekoek – site van Ename)

Verslag van de beheerraad van 7/3/2005

Aanwezig :
-

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Jean Statius
Henri Deplus
Jean-Pierre Rogiest
Stanislas Warchal

Besproken onderwerpen:
1. Stani bevestigt de afspraken in verband met de volgende uitstap op 18/04/2005. JeanPierre zal een brief sturen naar de brouwerij Roman, t.a.v. de heer Andy Vanderbroeck
om definitief bevestiging te vragen dat het bezoek op deze maandag kan doorgaan.
2. Aangezien het de bedoeling is om daarna de culinaire geneugtes eer aan te doen in de
“ Mechelse Koekoek “ Molenberg 14 Zwalm (055/49.51.12) zullen de leden van de
beheerraad die zich geroepen voelen, al dan niet versterkt met partner, zich eens te
meer opofferen om na te gaan of de “ Mechelse Koekoek “ de smaakpapillen kan
bekoren, en zullen de traditionele “ proeving “ uitvoeren op 25 maart 2005 a.s. om
12.30 Hr.
3. Er wordt gestemd om de komende uitstap te doen met een bus, evenals de
daaropvolgende uitstap. Henri zorgt (is ondertussen gebeurd) voor reservatie bij
Selecta Cars.

4. Na het bezoek van de brouwerij Roman en het diner te Zwalm, wordt voorgesteld om
de site te Ename, namelijk, de zogenaamde “ feesttafel - Feest van 1000 jaar “ te
bezoeken. Eventuele kan nadien nog één of ander molen in de streek aangedaan
worden, dit voor zover de tijd dit toelaat.

5. Jean zal zich ontfermen over de speldjes met het logo van de broederschap, en deze bij
de uitstappen meenemen. Eventuele gegadigden kunnen supplementaire speldjes

Verslag van de beheerraad van 4 april 2005
Aanwezig : het volledig bestuur
Besproken onderwerpen:
1. Julien bezorgt de tekst voor het “ woordje vooraf “ voor de uitnodigingen voor de
volgende uitstap.
2. Henri meldt dat de bus voor de komende uitstap is besteld bij Selecta Cars, dit is
relatief duur, en daarom zal voor de uitstap van 18/04/2005 uitzonderlijk € 60.00
gevraagd worden aan de broeders als deelname in de onkosten.
3. Het geproefde menu voor voormelde uitstap werd ter plaatse door Etienne, Jean en
Stani goedbevonden, en de andere leden hebben met water in de mond dit tevens
goedgekeurd.
4. Het bezoek aan de brouwerij Roman werd per brief bevestigd door Andy
Vandenbroecke, Marketing Assistent, maar Stani zal ervoor zorgen, hoe dan ook, dat
de door brouwerij Roman gevraagde bijdrage van € 4.00 per persoon, niet door de
broeders moet betaald worden.
5. Het door Julien voorziene bezoek aan het Provinciaal Archeologisch Museum, site
Ename, zal afhankelijk worden gesteld van het tijdstip van het einde van het diner in
“ De Mechelse Koekoek “
6. Het ontbijt op 18/04/2005 zal mogelijk zijn vanaf 08.00 Hr., zodat om 09.00 Hr. zeker
kan vertrokken worden uit Wondelgem.
7. Etienne werkt de uitstap naar het Vliegveld van Amougies van juni 2005 verder uit.
Deze uitstap zal terug met een bus zijn, waarbij zeker om 09.30 Hr. vertrokken wordt
uit Wondelgem, om aan te komen om 10.30 Hr. op het vliegveld om de rondleiding
door mevrouw “ Liselotte “ tijdig te kunnen aanvatten. Etienne heeft enkele menu’s
bij, die goedkeurend onder de loep worden genomen. De volgende vergadering zal het
bestuur zich hier intens over buigen.
8. Stani bedankt alle leden voor het medeleven en de aandacht naar aanleiding van het
overlijden van zijn vader.
9. Jean-Pierre informeert naar de evolutie van de afwerking van de kaders. Er wordt
besloten om broeder Gustin een exemplaar ter beschikking te stellen om een prijs te
bepalen om deze “ kader “ te multikopiëren volgens de beslissing van de beheerraad
van maart 2005.
10. Julien vraagt om op de eerstvolgende uitnodiging de leden te verzoeken hun
“ broederspeldje” steeds te dragen “ op straffe van een solidariteitsbijdrage van € 1.00
De vergadering werd officieel afgesloten om 18.50 Hr.

Verslag van de beheerraad van 2 mei 2005

Aanwezig :
-

volledig bestuur met uitzondering van Julien Pauwels die zich liet verontschuldigen
Patrick Gustin als genodigde

Besproken onderwerpen :
1. Henri stelde vast dat het aantal betalingen voor de voorbije uitstap niet overeenkwam
met het aantal deelnemers. Stani melde dat dit lag aan het feit dat een aantal van zijn
uitgenodigden rechtstreeks aan de restauranthouder zou betaald hebben.
2. De uitstap naar de brouwerij Roman werd algemeen positief onthaald, evenals het
diner in de “ Mechelse Koekoek “ Het diner was voortreffelijk, sommigen vonden het
spijtig dat zulk een prachtig menu niet vergezeld was van wijn.
3.
-

-

4.
-

De uitstap van maandag 20 juni ligt zo goed als vast :
08.30 Hr. : ontbijt in “ Neptunus Lounge “
09.30 Hr. : vertrek met bus naar Amougies
10.30 Hr. : ontvangst , met drankje, op het vliegveld van Amougies
11.00 Hr. : voorstelling van de werking van het vliegveld, rondgang in loodsen en
bezichtigen van diverse types van vliegtuigen
12.00 Hr. : aperitief met diner (bediening aan tafel en dus geen buffet)
15.00 Hr. : (of vroeger naargelang het einde van het diner) is er gelegenheid tot een
korte luchtdoop met Cessna, waarbij tegen betaling van € 15,00 per passagier –
supplement te betalen door diegenen die willen meevliegen – er gelijktijdig 3 broeders
meekunnen met de piloot voor een vlucht van ongeveer 20 minuten over de omgeving.
Tussenddoor kunnen de landrotten of de wachtende passagiers zich bekwamen in
biljart, kaarten of petanque (eigen (petanque)ballen meenemen)
17.00 à 18.00 Hr. : vertrek uit Amougies met bus naar Wondelgem; het vertrekuur zal
afhangen van het aantal kandidaat –meevliegers
Volgende menu werd gekozen :
Gebakken roze zalm “ Witte Wijnsaus “
Filet Mignom gemarineerd
Dessertbord

Verslag van de beheerraad van 6 juni 2005

Aanwezig :
Het volledig bestuur met uitzondering van Julien Pauwels die zich liet verontschuldigen
Besproken onderwerpen:
1. Alles is zo goed als in orde voor de volgende uitstap: de uitnodigingen werden verstuurd, de
bus is besteld, het ontvangstcomité zal klaarstaan, evenals de piloot en de catering. Volgens
Etienne is het adres van het vliegveld te Amougies: Résidence de L’Aéroport en best te
bereiken via Ronse de Geraardsbergsesteenweg volgen naar Russeignies, dan aan de kerk
richting Amougies en dan voorbij het kerkhof.
Volgens de info gevonden op de website van Airport Amougies wordt volgende weg
voorgesteld : Volg N60 richting Ronse ter hoogte van Oudenaarde rechts af, richting
Kluisbergen (Mont-de-L'Enclus) op N8 Volg richting Ruien, Mont-de-L'Enclus.
Ter hoogte van Ruien volg richtingaanwijzers Aérodrome d'Amougies
Jean-Pierre tracht te zorgen voor enkele plannetjes voor diegenen die uitzonderlijk niet
meerijden met de bus.
2. Voor de volgende vergadering van 4 juli 2005 zou de uitstap van september 2005 al enige
vorm moeten krijgen. Jean-Pierre stuurt naar Marc Deblieck een mailtje met verzoek of het
bezoek aan de VRT dan zou kunnen. Een andere optie is de uitstap naar Yerseke naar de
oesterbanken.
3. Het bestuur neemt nota van de ernstige gezondheidstoestand van broeder Benny Dauwe. Aan
de voorzitter wordt gevraagd of deze contact opneemt met Benny zodat wij op de hoogte
blijven van een (hopelijk positieve) evolutie.
4. Stani neemt de taak op zich om de fles jenever te bezorgen aan de verantwoordelijke van de
Brouwerij Roman, dit naar aanleiding van het laatste bezoek.
5. Etienne vraagt om 2 flessen jenever te mogen afgeven in Amougies, 1 voor diegene die de
rondleiding verzorgt, 1 voor de piloot (deze laatste krijgt deze pas na de vluchten…) JeanPierre haalt deze op bij Henri, gezien Henri misschien op die dag forfait moet geven.
6. Jean-Pierre stuurt een mailtje naar Patrick met verzoek te melden hoe het staat met de kaders.
7. De vergadering werd afgesloten binnen de tijdspanne van 1 uur!

Verslag van de beheerraad van 5 juli 2005

Aanwezig :
-

volledig bestuur met uitzondering van Etienne die na zijn ontslag uit het ziekenhuis en na
enkele overbruggingen start met zijn revalidatie
Patrick Gustin als genodigde

Besproken onderwerpen :
1. Julien meldt dat Benny nog steeds onder behandeling is omwille van vlekjes (tumoren ?) op de
longen, en Georges zou niet meer thuis zijn mijn verblijven in een home. Julien tracht het
adres te bekomen en zal pogen om hem te bezoeken.
2. Gezien het uitblijven van zekerheid omtrent een eventueel bezoek aan onze nationale publieke
omroep, wordt Arnold ter plaatse opgebeld met verzoek om de uitstap naar Yerseke voor te
bereiden. Deze is gepland op 20 september 2005 en met eigen vervoer.
3. Vorige uitstap was rustig en meningen over de catering waren verdeeld, al bij al meent het
bestuur dat dit meeviel. We mogen niet vergeten de foto die werd genomen bij Wim, aan hem
over te maken via het personeel van het tehuis waar hij verblijft.
4. De uitstap voorzien in november 2005 zal wellicht doorgaan in Gent zelf met
bezoek aan de Hotelschool Tweebruggen, gecombineerd met een bezoek aan
het Oud Begijnhof.
5. Aangezien het transport met een VIP bus nogal duur uitvalt, zeker als er
minder dan 25 broeders meegaan, zal onderzocht worden of er bij andere
busmaatschappijen alternatieven bestaan (kleinere bus, goedkoper, …)
6. Patrick bezoekt ons samen met een voorontwerp van de poster bestemd voor
de leden van de broederschap. Aan Jean wordt gevraagd of hij over de lijst
beschikt met de namen van diegenen die zich hadden opgegeven. In ieder
geval zal Jean-Pierre op de uitnodiging voor de volgende uitstap opnieuw de
vraag lanceren wie geïnteresseerd is in de poster met persoonlijke
naamvermelding die zal aangeboden worden aan € 20,00 per stuk. Patrick zal
pogen om dan tegen de jaarlijkse vergadering of de nieuwjaarssamenkomst de
posters klaar te hebben.
De vergadering werd gesloten vóórdat de duisternis inviel …

Verslag van de beheerraad van maandag 1 augustus 2005
Aanwezig : de voltallige beheerraad met inbegrip van een hertelde en blakende Etienne
Besproken onderwerpen :
1. Julien heeft contact gehad met broeder Benny Dauwe, die aan alle broeders de groeten
overmaakt. Hij is echter momenteel te zwak om (veelvuldig) bezoek te ontvangen.
2. De uitstap van 20 september ligt grosso modo vast. Het ontbijt “ Neptunus Lounge “
is voorzien tussen 08.00 en 08.45 Hr. Het vertrek met eigen vervoer is voorzien om
09.00 Hr. De bedoeling is om via de R4 (Kennedylaan) naar Zelzate te rijden richting
Kloosterzande om, voordat we de overzet naar Kruiningen nemen, een blik te werpen
op “ Het Verdronken Land van Saeftinge “. Men neme voldoende verrekijkers mee !
Een pré-aperitief kan eventueel genomen worden vóór de oversteek richting Yerzeke.
Stani informeert zich over de overzettijdstippen alsook over de prijs. Een bezoek aan
de mossel- en oesterkwekerijen is voorzien, met een diner hetzij in Yerzeke hetzij
iets verder in Wemelding. Via de Zeelandbrug en de Zandkreekdam kan de terugtocht
richting België via de Westerscheldetunnel aangevat worden, eventueel met nog een
stop om de dorstigen te laven.
3. Julien zal pogen tijdens onze uitstap en gedurende zijn verblijf in “Auckland “ het glas
ter plaatse te heffen op de broeders.
4. Bij de uitnodiging zal Jean-Pierre wijzen op de strengheid van de Nederlandse
wegpolitie en iedere broeder-chauffeur wijzen op het feit dat het aangewezen is de
wegcode strikt te volgen.
5. De uitstap op 11 november 2005 zal wellicht naar het Gents Begijnhof (Lange
Violettenstraat) zijn met diner in de Hotelschool Tweebruggen en bezoek aan de St
Annakerk.
6. Henri suggereert om volgend jaar een bezoek te brengen aan de Gentse Haven, en in
het bijzonder aan de Stukwerkers.
7. Julien heeft nog niet de kans gehad om broeder Georges Biebaut te bezoeken, vandaar
een “ mea culpa”
8. De vergadering werd gesloten om 18.45 Hr., de volgende vergadering zullen wellicht
Julien, Etienne en Jean niet aanwezig zijn.

Verslag van de beheerraad van maandag 1 september 2005
Aanwezig : Henri Deplus, Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest
Op reis: Julien Pauwels, Etienne Van Bever en Jean Statius
Besproken onderwerpen:
1. Stani deelt het programma mede voor de uitstap van 19/09/2005 zoals voorbereid door
Arnold:
08.00 Hr. : ontbijt in “ Neptunus Lounge “ te Wondelgem 9032
08.50 Hr: vertrek met bus via R4 naar Nederland (Breskens) om via de nieuwe
Westerscheldetunnel Vlissingen te bereiken en via Goes en Kapelle aan te komen
in Yerseke
10.30 Hr. : ontvangst aan Parking De Zaete Korringaweg 3 Yerseke, waar een gids ons langs
de mosselhaven, de mosselbedrijven en oesterputten loodst
12.30 Hr: Diner in “ Nolet’s Vistro “ aan de Jachthaven Yerseke (0113/572101)
Menu :
- aperitief van Zeeuwse Druppels met kreukels
- Vissoep
- Yerseekse mosselen(*) en aangepaste wijn
- Dessert
(*) wie per uitzondering allergisch zou zijn aan mosselen kan eventueel een Tournedos verkrijgen
14.45 Hr. : vertrek langs de mosselbedrijven via Goes naar de nieuwe Zeelandbrug naar
Zierikszee, waar in dit Middeleeuws stadje mogelijkheid tot een rondgang of een
bezoek aan een taverne. Terugkeer langs de Deltawerken (Oosterscheldekering)
via Middelburg naar Wondelgem
2. Gezien de niet onbelangrijke afstand die zal worden afgelegd wordt toch geopteerd om de
verplaatsing met de bus te doen. Stani neemt contact op met een kennis die ons graag
meeneemt in zijn bus. Henri onderzoekt de mogelijkheid om toch een “ natje “ mee te nemen
voor onderweg.
3. Stani stelt voor om tijdens de volgende uitstap St Annakerk – Begijnhof het restaurant “ Faim
Fatale “ in de Zuidstationsstraat te proberen.
4. De volgende vergadering is voorzien op 3/10/2005
5. De vergadering werd gesloten na 4 flessen rosé.
Jean-Pierre Rogiest

Verslag van de beheerraad van maandag 3 oktober 2005

Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Stani Warchal, Jean Statius en Jean-Pierre
Rogiest
Aan de andere kant van de wereld: Julien Pauwels

Besproken onderwerpen:
1. De meeste reacties op de uitstap waren positief, zowel wat betreft de bus én chauffeur,
de gids en de gegeven uitleg, het restaurant en de bediening en het hele verloop van de
dag.
2. Gezien de positieve ervaring met de bus van Begonia Reizen Oostakker wordt
gesuggereerd om in de toekomst terug beroep te doen op dit autocarbedrijf.
3. Aangezien we in de toekomst willen vermijden dat er technische of andere problemen
zijn met het fototoestel van Arnold, wordt beslist om een digitaal toestel aan te kopen.
Stani maakt gebruik van een speciale actie in de Makro Eke om zo’n toestel aan te
kopen, hij zal dit tevens in bewaring houden en aan Arnold meegeven tijdens de
uitstappen om hiermede foto’s te nemen.
4. De komende uitstap op 21/11/2005 zal als wellicht als volgt uitzien:
-

-

bezoek aan St Annakerk gent in de voormiddag; elke deelnemende broeder
wordt gevraagd om een goed functionerende zaklamp mee te brengen. Stani
bezorgt aan Jean-Pierre het emailadres waarop officieel het bezoek
aangevraagd wordt
diner in restaurant “ Faim Fatale “ te Gent, Zuidstationsstraat 14
(09/269.04.48)
bezoek aan het Begijnhof Langeviolettenstraat Gent. Henri zorgt ervoor dat
enkele huisjes die door kunstenaars als atelier worden gebruikt te bezoeken
zijn

5. De proeving in « Faim Fatale « is voorzien op vrijdag 14 oktober 2005 om 12.30 Hr.
Etienne zorgt voor reservatie voor deze dag voor 7 à 9 personen. Telefonisch werd

Verslag van de beheerraad van maandag 31 oktober 2005

Aanwezig : Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Stani Warchal, Jean Statius en
Jean-Pierre Rogiest

Besproken onderwerpen:
1. De uitstap van 21 november ligt grosso modo vast:
-

ontbijt te Wondelgem in de “ Neptunus Lounge “
om 10.00 Hr. bezoek aan de St Annakerk te Gent o.l.v. Willem Remue
om 12.00 Hr. diner in “ Faim Fatale “ te Gent, Zuidstationstraat
om +/- 15.00 Hr. Ludieke wandeling in de “ Rosse Buurt “ o.l.v. Julien
Pauwels

2. Voor zowel het bezoek aan de St Annakerk als het diner in “ Faim Fatale “ zal JeanPierre via email onze aanwezigheid (en voor het diner het menu) bevestigen.
3. voor het diner op de volgen de uitstap wordt gekozen voor:
-

Coupe Processo
Fris slaatje van scampi met Granny
Kalfsnootje met gesmolten abdijkaas en prinsessenboontjes
Crème brûlée met verse munt
Aperitief, wijn en koffie inbegrepen

4. In de uitnodiging naar de broeders zal de aandacht gevestigd worden dat het transport
deze keer gerust met het openbaar vervoer kan. Immers naar en vanuit Wondelgem
rijdt tram 1, die aan de Korenmarkt verbinding heeft met o.a. tram 22 van en naar het
Zuidpark. Bovendien zal ook gevraagd worden dat de broeders goed aanduiden of zij
al dan niet aanwezig zullen zijn op het ontbijt, aangezien de uitstap doorgaat in
centrum Gent.
5. De Algemene Vergadering voorzien op 5/12/2005 zal om organisatorische redenen
verplaatst worden naar 12/12/2005. Deze zal plaatsvinden te Wondelgem in “
Neptunus Lounge “ Broeder Stani zal zorgen voor een aangepast Winterdiner aan een
democratische prijs.

Verslag van de beheerraad van maandag 5 december 2005

Aanwezig : Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Stani Warchal, Jean Statius en
Jean-Pierre Rogiest

Besproken onderwerpen:
1. Jean heeft alle digitale foto’s die beschikbaar zijn op DVD gezet en een voorsmaakje
gepresenteerd. Het is de bedoeling om de foto’s van de voorbije activiteiten telkens op
scherm (TV, Laptop, .) aan de broeders te presenteren tijdens de
nieuwjaarssamenkomst.
2. Voor het komende nieuwjaarsfeest informeert Stani bij het Stadsbestuur Gent of een
DVD-speler en TV kunnen ter beschikking gesteld worden voor ons broederschap, in
het negatieve geval brengt Jean-Pierre zijn laptop mee.
3. De voorbije uitstap werd vrij positief onthaald, zowel de informatie die we kregen van
Willem Remue, als het diner in “ Faim de Toi “
4. Voor de AlgemeneVergadering heeft Stani gezorgd voor een natje tijdens de
vergadering, voor een “ Cuvée Ename 974 “ als aperitief en voor een Ree – ragout als
diner, gevolgd door koffie. De prijs wordt gehouden op € 30,00
5. Tegen donderdag ten laatste zou Stani de aantallen moeten kunnen doorgeven aan de
catering. Jean-Pierre verwittigt via e-mail allen die een e-mailadres hebben. Henri
contacteert Willy De Smet, Jean contacteert Antoine VanAcker, Stani contacteert Eric
Van der Bracht en Julien contacteert Christiaan Van Cauwenberghe.
6. De volgende onderwerpen worden al weerhouden voor de komende Algemene
Vergadering:
-

Welkomstwoord van de voorzitter
Overzicht van de voorbije uitstappen
Presentatie van de kastoestand
Openstaande plaatsen: de plaats van ondervoorzitter en ceremoniemeester
komen open. Zowel Etienne Van Bever als Stani Warchal stellen zich

