Verslag van de beheerraad van maandag 9 januari 2006

Aanwezig : Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Stani Warchal, Jean Statius en
Jean-Pierre Rogiest
Besproken onderwerpen:
1. Na de wederzijdse nieuwjaarsgroeten wordt de vergadering stipt gestart om 18.00 Hr
2. Jean vraagt om hem een recente lijst van de leden over te maken zodat hij de individuele
fiches per lid kan afwerken. Hij zal tijdens de komende samenkomsten meer fotos nemen type
paspoort om deze fiches verder af te werken.
3. Eerstvolgende samenkomst is de nieuwjaarssamenkomt. Julien vraagt of Jacques
4. Vervaet weduwe Dauwe meebrengt.
5. De tafelsschikking wordt indien mogelijk behouden zoals vorig jaar. Tafels van 8 of
6. 10 met aan elke tafel een lid van de beheerraad.
7. Tijdens de receptie zal Julien de namen afroepen na het “ bellengelui “
8. De beheerraad wordt verwacht om 11.00 Hr voor de laatste schikkingen.
9. Julien voorziet een accordeonist die tijdens een pauze gedurende een halfuur een serenade met
Gentse liedjes zal geven. Henri zorgt ervoor dat er voldoende jenever voor de intronisatie
aanwezig zal zijn.
10. De burgemeester van St Niklaas zal worden aangeschreven met het oog op de uitstap van april
2006, brief die moet getekend worden ook door Julien. De uitstap zal uitgevoerd worden met
autobus.
11. Julien verzoekt om een oproep te lanceren om een afspraak te beleggen met de broeders om
Wim nog eens te bezoeken.
12. Op de volgende uitnodiging zal gevraagd worden wie geïnteresseerd is in het kader van de
broederschap zodat Patrick de nodige exemplaren kan laten drukken.
13. Stani heeft een nieuw restaurant ontdekt in de buurt van de groothandelsmarkt en de Lieve.
Indien een uitstap in de buurt zou plaatsvinden kan dit restaurant uitgeprobeerd worden.
14. De vergadering werd gesloten om 18.30 Hr waarna een natje en droogje volgt.

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van maandag 6 februari 2006
Aanwezig : Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius, Stani Warchal en JeanPierre Rogiest
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt stipt geopend om 18.00 Hr.
2. De nieuwjaarssamenkomst mag als een succes beschouwd worden, er wordt gemeld dat
sommige aanwezigen verrast waren van de “ reactie “ van onze voorzitter naar aanleiding van
het rumoer tijdens de “ speech “
3. De uitstap van april : de brief wordt klaargemaakt door Jean-Pierre om te sturen naar de
burgemeester van Sint Niklaas. Stani heeft al een mogelijk alternatief: bezoek aan
visgroothandel Patrick, en een bezoek aan en drukkerij. Er wordt gewacht met de uitwerking
tot wanneer er antwoord komt van de burgemeester van St Niklaas.
4. Stani meldt dat er foto’s van de nieuwjaarssamenkomst naar Jean-Pierre (naar de PC) werden
gestuurd. Jean-Pierre kijkt na hoe deze kunnen verdeeld worden aan de andere broeders.
5. De sommen gestort voor de nieuwjaarssamenkomst door Vera (tweemaal betaald), Marc De
Blieck (voor zieke echtgenote) en Pierre Paul Dewit (zelf ziek) worden teruggestort.
6. Stani vraagt om een oplader voor oplaadbare batterijen te kopen voor ons digitaal fototoestel.
7. Henri stuurt naar Jean-Pierre de lijst met diegenen die het lidgeld nog niet betaald hebben.
Jean-Pierre port de “ boosdoeners “ aan.
8. De vergadering van de beheerraad in juni 2006 gaat niet door op Pinkstermaandag maar wel
de dag nadien om 18.00 Hr.
9. Sommige broeders stellen voor om Wim in de toekomst uit te nodigen voor bvb de
nieuwjaarssamenkomst. De beheerraad meent dat er teveel praktische bezwaren zijn, qua
afhalen, verantwoordelijkheid, verzorging ter plaatse, eten geven, sanitaire problemen.
10. Stani heeft een suggestie voor een optreden van een goochelaar tijdens een volgende
nieuwjaarssamenkomst.
11. Jean zorgt verder voor de samenstelling van een boekje waarin zowel de namen en de foto’s
beschikbaar zijn. Er wordt verder nagekeken in welke mate dit voldoet aan de behoefte en er
geen schending van de persoonlijke levenssfeer is. Wellicht zullen wij het voorstel in
AlgemeneVergadering voorleggen.
12. Julien zal weduwe Dauwe bezoeken – door val kon ze niet op de nieuwjaarssamenkomst zijn –
en een aantal foto’s afgeven.
13. De vergadering werd gesloten om 18.45 Hr, nog een keer om 19.00 hr en uiteindelijk nog eens
om 19.15 Hr.
PS : Jean-Pierre heeft telefonisch contact opgenomen met de Huisbrouwerj Boelens-Sneyers te 9111
Belsele, Kerkstraat 7 (03/772 32 00) Daar kreeg ik een vriendelijke dame aan de lijn die ons met
genoegen wil ontvangen, voor een bezoek en degustatie, beperkt tot anderhalf uur, met als kostprijs €
3,50 per persoon, maar …. Niet op maandag (sluitingsdag)!
De uitstap in april zal dus wellicht niet naar Sint Niklaas zijn. Aan Stani wordt alsdus gevraagd om
zijn alternatief uit te werken. Julien zoekt naar een locatie om te combineren met het bezoek aan het
Stadhuis van St Niklaas dat eventueel later kan doorgaan.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van maandag 6 maart 2006
Aanwezig : Julien Pauwels, Henri Deplus, Jean Statius, en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Etienne Van Bever (aan zee) en Stani Warchal (op Batibouw)
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt stipt gestart om 18.03Hr.
2. Stani heeft telefonisch gemeld dat de uitstap voor april in orde is, bezoek visgroothandel in
Merelbeke ’s morgens, diner nog te bepalen en ’s namiddags bezoek aan likeurstokerij Römer
(in Vlierzele) met eigen vervoer. Stani neemt contact op met Jean-Pierre voor de details zodat
de uitnodigingen eventueel vóór de vergadering van april kunnen worden verstuurd.
3. Eventuele suggesties, enkel - par impossible - indien Stani geen restaurant zou kennen in de
buurt, De Coene of Ma Racine in Merelbeke, of Hof van Oranje in Balegem.
4. Henri kijkt na of het bezoek aan de Stukwerkers kan doorgaan in juni; ideaal is het moment
dat een schip aanligt om te laden of te lossen. In ieder geval moet nog iets gezocht worden
voor in de namiddag. Eventueel alternatief zou bezoek zijn aan de brouwerij Westmalle.
Gezien de afstand die met de bus zal afgelegd worden, wordt er voor ’s namiddags niets
voorzien, behalve eventueel een stop in Sint Niklaas. Henri vraagt ook na via Jos.
5. In november kan overwogen worden om bij de uitstap naar de Hotelschool Twee Bruggen ook
een bezoek aan het Begijnhof te overwegen.
6. Julien zal Patrick bellen om te zien hoever het staat met de kaders.
7. Vergadering - kort en krachtig – werd officieel gesloten om 18.45 Hr
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van maandag 3 april 2006
Aanwezig : Henri Deplus, Jean Statius, Etienne Van Bever, Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Julien Pauwels
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt stipt gestart om 18.00Hr.
2. Stani meldt dat het bezoek aan de visgroothandel in Merelbeke bezwaarlijk kan doorgaan,
omdat er op maandag geen visaanvoer is. In de plaats gaan we op bezoek bij broeder Patrick
Gustin en zijn Erasmusdrukkerij te Wetteren, Biezeweg 12 (Industriepark Kwatrecht)
09/252.32.21. Hier zal wellicht de overhandiging gebeuren van het “kader” Het bezoek aan
de likeurbedrijf Roomer (niet in Vlierzele) maar wel in Gent, Krevelstraat 3 (09/223.81.83)
contact@roomer.be, kan wel doorgaan. Als restaurant wordt geopteerd voor restaurant “ ’t
Stoveke” te Melle, Oude Geraardsbergsesteenweg 26.
(09/252.4.44)
3. Als menu wordt voorgesteld als voorgerecht: Asperges met gepocheerd eitje en gerookte zalm
en mouselinesaus. Als hoofdschotel wordt geopteerd voor Konijnerugfilet met
kalfszwezerikken en dragonsaus, Franse Ligne aardappelen. De prijs wordt gehouden op
€50,00.
4. De verplaatsingen worden gedaan met eigen vervoer, vanuit Wondelgem na het ontbijt.
5. Jean-Pierre stuurt naar de drukkerij, het restaurant en de stokerij via email een bevestiging.
6. Henri meldt dat het bezoek aan de brouwerij Westmalle kan doorgaan maar het bezoek wordt
beperkt tot 20 personen en is voorzien om 09.30 Hr. Er zullen dus geen genodigden
toegelaten worden. Eventueel kan in Antwerpen een restaurant gezocht worden. Henri doet
hiervoor zijn best. Een van de mogelijkheden is “ Le Petit Zinc” op te Veemarkt te Antwerpen
(maar wel vrij duur) Stani kijkt na of er op de terugweg een slakkenkwekerij kan bezocht
worden.
7. De volgende vergadering wordt gepland op 8 mei 2006.
8. Vergadering werd officieel gesloten om 19.15 Hr
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van dinsdag 6 juni 2006
Aanwezig : Julien Pauwels, Henri Deplus, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Etienne Van Bever en Stani Warchal
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.10 Hr.
2. De uitstap voor 19 juni is klaar. Henri heeft het bezoek aan de brouwerij en Abdij van Westmalle
vastgelegd. Er mogen in principe slechts 20 broeders binnen in de brouwerij. In de uitnodiging zal
gemeld worden dat diegene die eerst hebben ingeschreven en betaald hebben voorkeur krijgen. Echter
wordt iedereen meegenomen en zullen eventueel de bestuursleden zich opofferen. De uitstap is met de
bus, vertrek om 08.15 Hr in Wondelgem aan de “ Neptunus Lounge “ zonder ontbijt ter plaatse.
Eventueel na het bezoek kan er iets gedronken worden in een café rechtover de brouwerij. Fons
Vandermolen, die verdeler is van o.a. Westmalle zou ons terplaatste opwachten. Na de het bezoek aan
het restaurant wordt niets gepland, alle mogelijkheden blijven open. Mogelijkheid is om in restaurant “
Pazzo “ verder een wijntje of een “ koffiestootje “ te proeven.
3. Stani vraagt aan Begonia Cars of er kan gezorgd worden voor koffie op de bus. Henri zorgt voor de
jenever en Stani voor de koeken. De prijs wordt gehouden op € 60.00 per deelnemer.
4. Wij worden verwacht in Westmalle om 09.30 Hr en Henri heeft een restaurant “ Pazzo “ in
Antwerpen op het oog . (www.pazzo.be). Henri wenst dit restaurant nog uit te proberen. Hij
contacteert hiervoor nog de andere broeders.
5. Henri meldt tevens dat er nog enkele broeders geen lidgeld 2006 betaald hebben. Dit zal
gerappelleerd worden in de volgende uitnodiging.
6. Jean-Pierre probeert niet te vergeten om overschrijvingen mee te sturen met de uitnodigingen.
.
7. Julien heeft nog niet kunnen vragen aan Julien Stevens hoe ver het staat met zijn eventuele uitstap,
wegens afwezigheid van Stani heeft hij evenmin nieuws van Marc Deblieck.
8. Henri bereidt verder de uitstap september 2006 voor naar Stukwerkers in de haven van Gent, met
eventueel een “ walking diner “ in het Boerenhof te Oostakker, gevolgd ter plaatse door een degustatie
van Whisky door “ Bob “
9. Julien zal proberen de Heer Landuyt, goudsmid-kunstenaar aan te spreken in verband met een
mogelijk bezoek
10. De volgende vergadering wordt gepland op maandag 3 juli 2006.
11. Vergadering werd officieel gesloten om 18.55 Hr
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van maandag 7 juli 2006
Aanwezig : Julien Pauwels, Henri Deplus, Etienne Van Bever en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Jean Statius en Stani Warchal
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.10 Hr.
2. De uitstap van 19 juni was geslaagd, iedereen was vol lof. Zowel het bezoek aan de Abdij van
Westmalle, als het diner in Antwerpen en het bezoek aan de Bar du Port te Antwerpen waren prima in
orde. Dit is een steuntje in de rug van de organisator(s)
3. Eural spaarbank heeft op 6 juni gemeld dat de spaarbank in de groep ING werd opgenomen. Op 16
juni fuseerde Eural met Record bank. Wat onze rekening betreft verandert er niets behalve aan de
naam, die Record wordt.
4. De uitstap voor 18 september staat quasi vast. Henri legt de contacten zowel met Stukwerkers
(ontvangst, uitleg, werkwijze, bezoek bar en museum) als met het “ Boerenhof “ in Oostakker
(walking diner), als met Bob voor de whiskydegustatie erna in het Boerenhof.
5. Henri legt ook de contacten met Begoniacars voor de rondrit in de Gentse Haven.
6. Henri stelt voor om iets te ondernemen om een samenkomst te organiseren tijdens de Gentse
Feesten om de samenhorigheid te bevorderen. Julien meldt dat na de openingsstoet de mogelijkheid
bestaat om de opening van het Duveldroomschip mee te maken gevolgd door de tentoonstelling in het
Novotel. Henri ziet het meer zitten om ergens samen te komen om samen met de broeders een
aperitief te drinken en samen te dineren, eventueel de dag van de lege portemonnees. Jean-Pierre vind
dat dit voorstel goed is maar te dicht tegen de Gentse Feesten om dit deftig te organiseren. Hij stelt
voor om dit op de Algemene Vergadering naar voor te brengen. Ook Julien en Etienne menen dat wij
niet holder de bolder in een avontuur mogen stappen.
7. In de toekomst zullen de verslagen ook voor diegenen die niet over internet beschikken ook in kleur
zijn.
8. De volgende vergadering wordt gepland op maandag 7 augustus 2006.
9. Vergadering werd officieel gesloten om 18.55 Hr
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van maandag 7 augustus 2006
Aanwezig : Julien Pauwels, Henri Deplus, ,Jean Statius, Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Etienne Van Bever
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.15 Hr.
2. De uitstap voor 18 september staat vast. Henri heeft het bezoek aan Stukwerkers (ontvangst, uitleg,
werkwijze, bezoek bar en museum) vastgelegd evenals het “ Boerenhof “ in Oostakker (walking
diner).
De bus om rond te voeren ligt nog niet vast, omdat dit vrij duur is. Een kennis van Henri zou met een
bus toch aan een aannemelijke prijs ons kunnen rondvoeren in de haven, andere optie is via De Lijn.
De bus komt naar de stukwerkers om ons op te halen.
3. Het ontbijt kan niet doorgaan in Wondelgem, Henri zoekt een alternatief.- in de buurt van
Oostakker, eventueel in het “ Boerenhof “ In dat geval zal gevraagd worden dat de bus ons ophaalt in
het “ Boerenhof “
Julien heeft al afgesproken met Bob voor de degustatie van Whisky na het diner.
4. De prijs voor de uitstap wordt bepaald op € 60,00 gezien er moet gezorgd worden voor transport en
er moet betaald worden voor de Whisky.
5. Stani meldt dat Marc Deblieck zou klaar zijn met de organisatie van een uitstap. Niemand anders
van het bestuur heeft hieromtrent meer informatie. Henri heeft ook nog een uitstap naar stokerij
Rubens te Zele voorbereid. De vergadering belt naar Marc De Blieck en vraagt om de voorbereidde
uitstap naar Antwerpen uit te stellen naar november, Marc doet het nodige en stuurt zijn voorstel
(programma) door naar Jean-Pierre.
6. Donderdagmiddag zullen Jean, Julien en Henri zich opofferen om ’s avonds (19.00 Hr ) het
Boerenhof te gaan bezoeken (en er te gaan degusteren) Ter plaatse wordt vastgelegd wanneer het
bezoek aan Bob zal gebeuren.
7. Julien stelt voor om het MPI te Bachte Maria Leerne te sponseren voor de Dodentocht te Bornem, er
wordt afgesproken dat voor elke 10 km dat de deelneemster Raymonde stapt, elk bestuurslid een
bedrag van € 1,00 zal schenken.(dus ma ximum € 10,00
8. Op de Algemene Vergadering zal nog eens de nadruk gelegd worden op het feit dat broeders die iets
wensen in te richten tijdig dit moeten voorleggen aan de beheerraad om te vermijden dat er twee of
slechter nog geen uitstap wordt ingericht.
9. Jean kijkt na wie de “ kader “ heeft besteld, en op de volgende uitstap zullen de broeders er nog eens
aan herinnerd worden dat dit de laatste kans is om in te schrijven. De bedoeling is dat op de Algemene
Vergadering van 2006 de kaders worden afgegeven.

Verslag van de beheerraad van maandag 4 september 2006
Aanwezig : Julien Pauwels, Henri Deplus, Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Jean Statius (zit of ligt in Spanje)
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.15 Hr.
2. De afspraken met Stukwerkers zijn in orde, Henri moet nog zorgen voor de bus; het ontbijt en
het diner in het Boerenhof te Oostakker liggen ook vast. Ontbijt vanaf 08.30 Hr, diner tussen
12.00 en 01.00 Hr. Vertrek naar Stukwerkers om 09.30 hr
3. Het wordt geen walking diner, maar wel een diner geserveerd aan tafel, voorafgegaan door
een receptie met warme en koude hapjes, het dessert zal een kaastafel zijn.
4. Stani heeft aan Henri de coördinaten door van de verantwoordelijke van de Lijn om te zorgen
voor transport.
5. De degustatie van Whisky met uitleg van Bob ligt ook vast en zal naargelang van het verloop
van het diner wat vroeger of wat later beginnen.
.
6.

De prijs voor de uitstap wordt bepaald op € 60,00 gezien er moet gezorgd worden voor
transport en er moet betaald worden voor de Whisky.

7. Aan Marc De Blieck wordt gevraagd om eventueel zijn voorstel te komen presenteren.
8. Raymonde heeft de Dodentocht uitgedaan en het bestuur zal dan ook de beloofde
“sponsoring” bezorgen, er wordt voorgesteld een cheque te bezorgen van € 75.00, dit bedrag
kan eventueel aangevuld worden door “spontane” bijdragen van de broeders tijdens de
Algemene Vergadering.
9. Er is een akkoord om de digitale foto’s na de algemene vergadering ter beschikking te stellen
op CD van de broeders die hierom vragen (tegen betaling van € 5,00 waarvan € 4,00 voor het
broederschap) Reden : de grootte vande fotobestanden geven problemen bij het doormailen,
en sommige mailboxen zitten vol.
10. Julien meldt dat in verband met het eventuele bezoek aan de Hotelschool er nog zal nagekeken
worden of dat Julien dit effectief kan realiseren.
11. Er wordt voorgesteld om na te kijken of de kandidaat nieuwe broeders effectief een positieve
aanbreng zijn in de broederschap.
12. Vergadering werd officieel gesloten om 20.00 Hr
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van maandag 2 Oktober 2006
Aanwezig : Jeans Statius, Henri Deplus, en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Julien Pauwels, Stani Warchal
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.00 Hr.
2. Jean is zaterdag bij Julien geweest. Zijn dochter heeft gevraagd om te wachten met bezoek te
brengen aan Julien. Hij heeft een opening in de keel, het zieke bot is vewijderd, er zijn
blijkbaar geen uitzaaiingen, een implantaat werd aangebracht. Er zijn blijkbaar geen
complicaties.- na de elf uur durende operatie met 3 artsen. Toch is bezoek te vermoeiend en
wordt gevraagd om Julien de tijd te laten te revalideren. Voeding gebeurt via een sonde,
ademhaling gebeurt tijdelijk via de opening in de keel.
3. Het bezoek aan de Haven en aan Stukwerkers was werd als positief ervaren, evenals het diner
en de degustatie van Whisky gepresenteerd door Bob Minnekeer, die niet ontaard is een
drankgelag, maar waar we een heleboel informatie konden opsteken.
4. Aan Marc De Blieck wordt door Jean-Pierre gevraagd om zijn voorstel te komen presenteren.
De details werden reeds eerder doorgemaild zodat in principe kan aangenomen worden dat
hieromtrent niet teveel meer moet gedebateerd worden. Enkel moet worden nagekeken waar
wordt samengekomen en waar een eventueel ontbijt kan worden genomen. Misschien is het
zinvol om geen ontbijt te nemen en af te spreken in het buffet van Gent Dampoort. JeanPierre vraagt ook aan Marc dat hij zich informeert over de aanschaf van de treinticketten.
5. Het voorstel voor de nieuwjaarsreceptie de laatste zondag van januari zal wellicht terug
doorgaan in”’t Groenhof” Henri heeft 28/01/2007 al gereserveerd voor de broeders.
6. De volgende vergadering van de beheerraad zal zeker de punten voor de algemene
vergadering moeten bevatten.
7. Er wordt voorgesteld om te informeren bij “ De Lieve “ of de Maandagbroeders zouden
welkom zijn voor samenkomsten en vergaderingen. Enkele leden zouden liever dichter bij de
kuip van Gent een locatie van vertrek en aankomst hebben.

8. Op de algemene vergadering zal gemeld worden dat de plaatsen van secretaris,
penningmeester en raadslid open komen. Alle huidige leden stellen zich herkiesbaar.
9. Volgende vergadering is op maandag 6 november 2006.
10. Vergadering werd officieel gesloten om 1900 Hr
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de beheerraad van maandag 6 November 2006
Aanwezig : Jeans Statius, Henri Deplus, Stani Warchal, Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Julien Pauwels
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.00 Hr.
2. De mail van Deblieck met het programma wordt voorgelezen. Blijkbaar zijn sommige leden
niet te spreken over het vooropgestelde menu. Sommige leden wensen ook dat het verslag van
het bestuur kenbaar wordt gemaakt aan de leden. Bovendien zouden sommigen niet gelukkig
zijn met de keuze van de plaats van het nieuwjaarsdiner. De leden wensen meer te kunnen
vergelijken.
3. Het bestuur meent dat tijdens de algemene vergadering grieven kunnen ten berde worden
gebracht. Leden mogen eventueel naar de vergadering van de beheerraad te komen om
voorstellen te doen.
4. Stani kijkt uit of de Algemene Vergadering kan doorgaan te Wondelgem, alternatief is “ Hof
ten Dries “ te Wondelgem. Hij zorgt voor de organisatie voor de dag van 11/12/2006

5. De brief die Julien heeft meegegeven wordt voorgelezen. Daarin stelt hij voor om toch op de
locatie te blijven bij Stani. Daarin stelt hij dat tijdelijk zijn plaats open komt en dat de
algemene vergadering best beslist over een nieuwe voorzitter. Hij wenst wel de verdere
vergaderingen mee te kunnen volgen.
6. Marc ligt het programma toe: - wij verzamelen aan Gent Dampoort om te vertrekken met de
trein 08.13 Hr (samenkomen tenlaatste om 07.45 Hr) en na aankomst in Antwerpen is er ter
plaatse ontbijt om 09.00 Hr Er wordt gevraagd om te kiezen tussen het duo van de kroketjes
of de roze zalm; de beheerraad kiest voor het duo van de kroketjes. De bijdrage wordt bepaald
op € 60,00 drankjes in Antwerpen , treinreis en tramrit inbegrepen. Marc zorgt voor alle
contacten en voor de ticketten.
7. Voorlopige punten van de algemene vergadering:
-

Welkomst woord van de ondervoorzitter en bespreking situatie van de voorzitter
Tijdelijke opvolging van de voorzitterschap door de ondervoorzitter
Kastoestand gepresenteerd door de penningmeester
Openstaande plaatsen en openstelling plaats van de voorzitter met en eventueel
bepaling van de datum van de Bijzondere algemene Vergadering voor verkiezing
nieuwe voorzitter. Er zal de nadruk gelegd worden dat andere leden zich niet moeten
inhouden om zich kandidaat te stellen. De kandidaturen worden zo snel mogelijk
verwacht.

Verslag van de beheerraad van maandag 4 december 2006
Aanwezig : Etienne Van Bever, Jean Statius, Henri Deplus, Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Julien Pauwels
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.10 Hr door Etienne als waarnemend voorzitter.
2. Stani meldt dat er water en koffie tijdens de algemene vergadering wordt gegeven. Daarna
wordt de aperitief geschonken. Daarna volgt het menu, dit zal een lunch zijn met voorgerecht
en hoofdschotel en koffie. Vóór de vergadering wordt het menu voorgesteld. Iemand die iets
anders wenst kan eventueel veranderen.
3. Punten van de algemene vergadering:
-

-

-

-

-

-

Welkomstwoord van de ondervoorzitter en bespreking situatie van de voorzitter, die
wellicht zal aanwezig zijn (misschien iets later)
Overzicht van de voorbije uitstappen (door Jean-Pierre)
Kastoestand gepresenteerd door de penningmeester Henri
Aanduiding van de commissarissen die de kascontrole moeten doen in 2007.
Openstaande plaatsen: secretaris, penningmeester en raadslid die zich allen terug
kandidaat stellen.
De stemming zal gebeuren door de vraagstelling of er nog andere kandidaten zijn.
Zelfs in geval van één kandidaat moet ieder geheim stemmen met ja of neen op de
kandidaat en dit schriftelijk. Eenvoudige meerderheid geldt.
Ontslag melding van leden : Rikko Beuten
Intronisatie van kandidaat-leden. De namen moeten vooraf worden medegedeeld vóór
de Algemene Vergadering. (kandidaten: Philippe Ceriez en Eric Schatteman) Er
wordt gevraagd wie als peter wil fungeren. Intronisatie wordt gedaan zoals
gewoonlijk tijdens de nieuwjaarssamenkomst.
Voorstel voor nieuw lokaal dat tenminste evenveel voordelen biedt als de huidige
lokale plaats. Neptunus Lounge blijft ter onzer beschikking. Suggesties worden
verwacht.
Locatie nieuwjaarssamenkomst: op 28 januari 206, voorlopig plaats “ Groenhof “
blijft, suggesties die goed uitgewerkt zijn kunnen worden besproken tijdens de
algemene vergadering. Voor de volgende jaren moet een voorstel klaar zijn tegen de
vergadering van de beheerraad van november (eerste maandag)
Activiteiten 2007: data, voorstellen uitstappen : 16 april, 18 juni, 17 september, 19
november, Algemene Vergadering : 10/12/2007, nieuwjaarsreceptie: laatste zondag
van januari 2008
Hoogte lidgeld ? (optrekken naar € 60,00 of houden op € 50,00 ? Hoogte van de prijs
van de uitstappen optrekken naar forfaitair € 60,00?)
Nazicht en correctie van de adressenlijst
Welke zijn de voorstellen voor de uitstappen voor 2007: -Waterloo ? 15de Wing
Melsbroek ? Brouwerijmuseum Torhout? Museum Gerechtelijke Dienst en Nieuwe

