Verslag van de beheerraad van maandag 8 januari 2007
Aanwezig :
Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Jean Statius, Henri Deplus, Stani Warchall en Jean-Pierre Rogiest.
Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
2. Het menu nr 2 voorgesteld tijdens de algemene vergadering wordt gekozen voor de
nieuwjaarssamenkomst. Er wordt beslist dat alhoewel de receptie en het diner € 73,60 kost er
maar € 60,00 zal gevraagd worden aan de broeders. Henri probeert evenwel nog de prijs wat
te drukken zodat de “kas” minder moet bijleggen.
3. Er wordt voorgesteld om terug mevrouw Leisele, Redel en Dauwe uit te nodigen.
4. Henri vraagt na bij Walter Sermyn of hij het adres van Eric Schatteman kent zodat hij kan
worden uitgenodigd voor de intronisatie.
5. Jean-Pierre vraagt voor de laatste keer dat elkeen die de tekening wenst dit schriftelijk aan
Jean-Pierre meldt vóór 15 januari 2007 (mail, briefje, sms) zodat Patrick Gustin uiteindelijk
dit kan afwerken. Er zal niet gezorgd worden voor een kader, elkeen kan dan zelf beslissen
wat hij met deze tekening aanvangt.
6. Ook wat de foto’s op CD betreft wordt de vraag hersteld.
7. Agenda voor de nieuwjaarssamenkomst:
- Julien zorgt samen met Jean voor de ontvangst van de broeders en hun partner en
kondigen deze aan
- Het welkomstwoord zal gehouden worden door Julien
- Jean-Pierre zorgt voor de documenten voor de intronistie (diploma, tekst intronisatie)
- Jean-Pierre zorgt ook een lijst met de broeders en hun partner teneinde de
naamafroeping juist te laten gebeuren
- Henri zorgt voor de jenever
- Stani leidt de intronisatie
- Wat tafelschikking betreft wordt toch geopteerd om per tafel 2 plaatsen voor te
behouden voor de bestuursleden, er wordt van de broeders verwacht dat men dit
respecteert; voor de rest kiest ieder vrij aan welke tafel men wenst aan te zitten.
- Julien zorgt voor een mini quiz waarbij elke tafel samenwerkt en de winnende tafel
een fles jenever kan winnen.
8. De uitbater Patrick van “Hof ten Dries “ heeft voorgesteld om de vergaderingen en
samenkomsten bij hem te houden. De beheerraad neemt nota van dit voorstel en overlegt in
welke mate dit zinvol is Er zijn zowel pro’s als contra’s en na een geanimeerde discussie
wordt besloten om de zaken voorlopig te laten zoals ze zijn. Als contra wordt ondermeer
gesteld dat dit nog verder van centrum Gent ligt en bovendien de liefhebbers van openbaar
vervoer verder te voet moeten.
9. De volgende vergadering is gepland op maandag 5 februari 2007 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent.

De vergadering werd gesloten om 19.00 Hr

Verslag van de beheerraad van maandag 5 maart 2007
Aanwezig :
Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Stani Warchal, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest

Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.05 hr
2. Er wordt gemeld dat broeder Francis werd opgenomen in het ziekenhuis wegens een probleem
aan de pancreas. Jean-Pierre vraagt naar het actuele adres bij Arnold om een kaartje met
beterschap te kunnen sturen. In ieder geval wensen wij langs deze weg Francis veel beterschap
en een volledig herstel. Met genoegen vernemen wij tevens dat broeder Gaby de medische
ingreep achter de rug heeft en terug actief is.
3. Het programma voor de volgende uitstap blijft ongewijzigd.
4. Julien moet nog nakijken of café “ De Kroon “ aan het Sint Pietersplein te Gent in
aanmerking kan komen om in de toekomst gebruikt te worden als plaats van samenkomst voor
de uitstappen.
5. Etienne is naar Waterloo gegaan om na te kijken of dit kan bezocht worden. Probleem dat
zich stelt dat het bezoek ongeveer 3 uur in beslag neemt en dat er dus vrij vroeg zal moeten
worden vertrokken. Er wordt voorgesteld om ten laatste om 08.15 Hr met de bus te vertrekken
en om het ontbijt op de bus te nemen. Het bezoek betreft het wassenbeeldmuseum,
Wellingtonmuseum, Hoofdkwartier Napoleon en de heuvel met de Leeuw van Waterloo. De
kostprijs bedraagt € 8,00 per persoon vanaf 20 bezoekers, met een supplement van € 75,00
voor de gids. Bovendien wordt de kostprijs van de bus geschat op € 400,00 Etienne zoekt
nog uit welk restaurant kan bezocht worden. Aan de voet van de heuvel valt dit wat tegen
(eerder verbeterde frituren-cafétaria’s) In ieder geval wordt de kostprijs per broeder beperkt
tot € 60.00
6. Eén van de restaurantmogelijkheden is “ La Sucrerie “ Chaussée de Tervuren 198 te
Waterloo. Etienne en Jean offeren zich op om ter plaatse een menu te bespreken (en te
proeven)
7. Julien bereidt een bezoek voor in Gent voor november bestaande uit de Boekentoren, een
restaurant en de plantentuin. Julien vraagt suggesties wat betreft de restaurant (liefst in de
buurt)
8. Nog eens wordt gevraagd langs deze weg , aangezien eenieder vanaf vorige maand het
verslag krijgt van de beheerraad, om het jaarlijkse lidgeld te betalen. Evenals wordt aan
eenieder gevraagd om ook na te kijken of het lidgeld van 2006 al betaald is. Henri maakt de

Verslag van de beheerraad van maandag 2 april 2007
Aanwezig :
Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Stani Warchal, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest

Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.20 hr
2. De penningmeester Henri deelt mede dat er nog diverse broeders (19 om juist te zijn) geen
lidgeld voor 2007 hebben betaald. Hierbij wordt iedereen vriendelijk maar met aandrang
gevraagd om te zorgen voor betaling ten laatste tegen de volgende uitstap. Het zou jammer
zijn dat er tijd en energie moet gestoken worden om te blijven aandringen op betaling.
Aangezien het lidgeld nodig is om bepaalde kosten te dekken (o.a. voor uitstappen met bus)
moet iedereen zich ervan bewust zijn dat het lidgeld vóór de eerste uitstap moet vereffend zijn,
zoniet zal de broeder niet meer worden uitgenodigd. Tijdens de algemene vergadering zal er
voorgesteld worden dat er een limietdatum wordt afgesproken waartegen ten laatste moet
betaald worden.
3. Sommige broeders meldden aan broeder Stani dat zij het niet gepast vonden dat er wordt
gemeld dat een bepaalde broeder een gezondheidsprobleem had met … Het bestuur zal zich
beraden of in de toekomst het opportuun blijft om de verslagen van de beheerraad mede te
delen.
4. Het programma voor de volgende uitstap blijft ongewijzigd, op het ontbijt na, de
“uitnodiging” zal samen met dit verslag worden verstuurd. Er zal uitdrukkelijk gevraagd
worden om te melden wie er een ontbijt neemt of wie rechtstreeks naar het Trappistenhuis
gaat. Het ontbijt zal uitzonderlijk in de Stadsbibliotheek – Leescafé Gezelle – op het Graaf van
Vlaanderenplein 40 (eerste verdieping, binnengaan langs zij-ingang) zijn, afspraak om 09.00
Hr, aangezien het weinig zinvol is om eerst naar Wondelgem te rijden om dan terug te keren
naar Gent centrum.
Wie met de wagen komt informeert zich best vooraf om een parkeerplaats te vinden
(ondergronds kan dit in de Reepparking en de Parking aan ’t Zuidpark.); vergeet niet dat de
verbinding Sint Jacobsnieuwstraat - Keizer Karelstraat onderbroken is.
5. Etienne heeft voor de volgende uitstap al kunnen bekomen dat er een menu is afgesproken in
“ La Sucrerie “ te Waterloo, “ Chaussée de Tervuren 198 voor € 50,00 Een degustatie volgt
nog waarna de keuze van het menu zal bepaald worden. Voor deze uitstap zorgt Henri voor de
reservatie van de bus.
6. De volgende vergadering is gepland op maandag 7 mei 2007 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent.
De vergadering werd gesloten om 19.27 Hr

Verslag van de beheerraad van maandag 7 mei 2007
Aanwezig :
Etienne Van Bever, Henri Deplus, Stani Warchal, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Julien Pauwels

Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
2. Er zijn geen bijzondere opmerkingen op de vorige uitstap, behalve dat de uitleg bij Floréac
vrij beperkt was en enkel voor de broeders in de buurt van de gids
3. Gezien het herhaald aandringen er toch nog broeders zijn die hun lidgeld voor 2006 en 2007
niet hebben betaald wordt er beslist dat wie niet heeft betaald tegen de volgende beheerraad
zijnde 4 juni 2007 niet zal uitgenodigd worden voor de volgende uitstap.
4. Willy De Smet heeft zijn ontslag ingediend als lid, dit omwille van gezondheidsredenen en
meldt ons dat hij goede herinneringen bewaart aan de keren dat hij kon aanwezig zijn. Hij
doet de vriendelijke groeten aan elkeen.
5. De uitstap voor juni staat vast: bezoek aan Waterloo met de bus. Dag op dag is de Slag van
Waterloo 192 jaren geleden. Het restaurant ( “ La Sucrerie “ te Waterloo, “ Chaussée de
Tervuren 198 ) werd geprospecteerd en zeer goed bevonden. Etienne stuurt een bevestiging
naar het restaurant om te dineren om 12.30 hr (aperitieven en wijn inbegrepen) De prijs per
persoon zal € 50,00 bedragen voor het diner. De kostprijs voor het bezoek aan de heuvel van
Waterloo en het panoramisch paviljoen, Wellingtonmuseum en het wassenbeelmuseum
bedraagt samen € 8,00. Aldus kunnen wij de prijs voor de uitstap behouden op € 60,00
6. Gezien de te verwachten verkeersdrukte zouden wij met de bus moeten kunnen vertrekken
stipt om 08.00 Hr, ontbijtje met koffie op de bus. Om geen tijd te verliezen vertrekken we
wellicht aan de Park en Ride te Gentbrugge (onder de autostrade)
7. Gezien de meeste zaken duidelijk zijn aangeduid achten wij het niet opportuun om een gids
aan te reserveren (die ons toch € 75,00 kost)
8. Henri zal de bus bestellen en vragen of er koffie kan aanwezig zijn. Hij zorgt eveneens voor 2
flessen jenever. Etienne zorgt voor koeken (diverse soorten – 2 per persoon)
9. De laatste afspraken worden gemaakt op de volgende vergadering van begin juni.
10. De uitstap voor 17 september wordt gepland door Arnold, Stani en Patrick : het
spoorwegmuseum in Maldegem.

Verslag van de beheerraad van maandag 7 juni 2007
Aanwezig : Julien Pauwels, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Stani Warchal

Besproken onderwerpen:
1. De vergadering wordt gestart om 18.10 hr
2. Gezien Jean-Paul Lippens en Wilfried Lippens niet meer reageren op uitnodigingen wordt er
beslist om deze niet meer uit te nodigen, zij zullen – gezien het veto van de voorzitter – ook niet
meer aangeschreven worden.
3. Gezien het herhaald aandringen er toch nog broeders zijn die hun lidgeld niet hebben betaald wordt
er beslist dat broeder Jean-Pierre deze broeders persoonlijk zal aanschrijven.
4. De uitstap voor juni staat vast: bezoek aan Waterloo met de bus. Zowel met het
Wellingtonmuseum als met het restaurant zijn de bezoeken bevestigd. Het bedrag voor de uitstap
behouden wij op € 60,00
5. Gezien de te verwachten verkeersdrukte vertrekken wij stipt om 08.00 Hr, de bus zal er zijn om
07.45 Hr, er wordt niet gewacht op laatkomers. Wij vertrekken aan de Park en Ride te
Gentbrugge, Brusselsesteenweg (onder de autostrade E17, aan de linkerkant vanuit richting Gent,
de Land van Rodelaan nemen om de parking op te rijden). Vanuit Waterloo vertrekken wij ten
laatste om 12.45 hr naar het restaurant.
6. Henri zal de bus bestellen en zorgen dat er koffie aanwezig is. Hij zorgt eveneens voor 2 flessen
jenever. Etienne zorgt voor ontbijtkoeken (diverse soorten – 2 per persoon)
7. Voor november zal Julien zorgen voor een uitstap in Gent (boekentoren – plantentuin) Wie ideeën
heeft over een locatie voor het diner, is welkom (eventueel kan De Grade terug in aanmerking
komen)
8. Voor de eerste uitstap in 2008 zal Jean zich inzetten voor een bezoek aan het Gerechtelijk Museum
en de Gevangenis of het Nieuw Justitiepaleis.
9. Er wordt nagedacht over mogelijke locaties voor de algemene vergadering, alle suggesties worden
welwillend onderzocht. Een suggestie is “ Rococo” te Gent, Corduwanierstraat (Patershol)
10. Er wordt gesuggereerd om op de laatste dag van de Gentse Feesten samen te komen (eventueel met
partners) We vragen suggesties en kijken wel waar we uitkomen.
11. De volgende vergadering is gepland op maandag 2 juli 2007 om 18.00 Hr bij de penningmeester
Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent tenzij Julien ondertussen
“ Betty “ zou gecontacteerd hebben i.v.m. bezoek aan “Rococo”
De vergadering werd gesloten om 19.15 Hr

Verslag van de beheerraad van maandag 2 juli 2007
Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest.
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen:

1. Het overlijden van onze voorzitter wordt uitvoerig besproken. De uitvaartdienst is vrijdag om
11.00 Hr in Lochristi in het crematorium. Hierbij worden alle broeders uitgenodigd om deze
uitvaart bij te wonen. Via de begrafenisondernemer Cispa heeft Etienne vernomen dat de
familie bloemen noch kransen wenst. Na de uitvaart zal, dit volgens de wens van Julien, een
druppel worden geserveerd, de praktische kant van de zaak is nog niet bekend. Wij
respecteren de wens van Julien zodat er geen krans wordt aangeschaft door de broederschap.
2. Etienne vraagt bij de familie na of het gewenst is dat er vanuit de broederschap er een
afscheidsrede wordt gehouden. Indien dit gewenst wordt zal Etienne de tekst opstellen.
3. De reacties op de voorbije uitstap waren unaniem positief, zeker wat het restaurant betrof. Het
is jammer dat de opkomst vrij beperkt was. Dit zorgt ervoor dat de uitstap per persoon vrij
duur uitvalt. De kas betaalt het surplus, toch trachten wij de uitstappen zo te plannen dat zij
niet te veel wegen op het budget.
4. Aan alle broeders worden gevraagd om zich te beraden over het al dan niet organiseren van
een buitengewone vergadering met het oog op de verkiezing van een nieuwe voorzitter.
Kandidaturen en alle suggesties zijn welkom. De beheerraad zal in groep onder leiding van
de ondervoorzitter voorlopig verder de broederschap leiden.
5. Voor november zou onze voorzitter Julien zorgen voor een uitstap in Gent (boekentoren –
plantentuin) Gezien zijn overlijden zijn ideeën over een bezoek in Gent welkom. Eventueel
zal Jean een bezoek voor 19/11/2007 aan het Gerechtelijk museum en de gevangenis of het
nieuw gerechtshof voorbereiden.
6. De uitstap voor 17 september 2007 wordt georganiseerd door Stani, Arnold en Patrick. De
uitstap zou eventueel kunnen gebeuren met een LIJN bus, hetzij naar Maldegem hetzij naar
Brugge. In Maldegem kan het Museum van Stoomtreinen wordt gezocht, en kan de
stoomtrein ons voeren naar Damme voor het diner en een bezoek ter plaatse. Eventueel kan
de boot genomen worden van Damme naar Brugge en de reis terug met de LIJN Bus. Stani
meldt de stand van zaken tegen de volgende vergadering. Stani kijkt ook na of wij kunnen
vertrekken vanuit Wondelgem.
7. Er wordt terug gedebateerd over mogelijke locaties waar zowel kan vertrokken worden bij
een uitstap, de algemene vergadering kan gehouden worden, enz. Alle suggesties blijven
welkom.
8. Via deze weg wordt aan Arthur gevraagd om na te kijken of het emailadres van Jean-Pierre
niet geblokkeerd staat, aangezien met geen middel de mails doorgeraken.

Verslag van de beheerraad van maandag 6 augustus 2007
Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest.
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen:

1. Broeder Arthur onderging een operatie aan een nier waar een tumor werd verwijderd.
Momenteel verblijft hij in K5, Kamer 531. Arthur vraagt om wat drukte te vermijden om dat
de gevolgen redelijk pijnlijk zijn. Een kort bezoekje zal hem wel plezier doen.
2. De volgende uitstap werd verkend door Stani, Arnold en Patrick. Een van de bezochte
restaurants “ De Lieve “ in Damme genoot de voorkeur, zowel wat de inrichting als het
aanbod betreft. De chef kan een menu voorstellen aan € 40,00 (aperitief en wijnen en koffie
inbegrepen. Er wordt nog gewacht op voorstellen van andere restaurants, maar wellicht wordt
het de “ Lieve “
3. De uitstap zou starten met een bezoek aan het Stoomtreinmuseum te Maldegem, vervoer met
een bus van de Lijn. Nadien worden wij gevoerd naar Damme, waar na het diner de boot zou
kunnen genomen worden naar Brugge, waar we met de bus terug worden opgehaald. Juiste
programma volgt na de vergadering van 3 september 2007
4. Mogelijks zal er op die dag geen ontbijt zijn in de Neptunus Lounge, tegen september weet de
inrichter of het ontbijt eventueel in “Oase “ of in “Hof ten Dries” kan doorgaan.
5. De vraag wordt gesteld of er al kandidaten zijn voor het voorzitterschap. De beheerraad stelt
voor dat de voorzitter toch representatief moet zijn voor de groep, met Gentse roots. De
nieuwe voorzitter mag zich gesteund voelen door de andere leden van de beheerraad die voor
de practische zaken instaan.
6. Aan Etienne wordt gevraagd om te informeren of het beeld van “ De Belleman “ mag
afgehaald worden door de broeders. Jean zal ook informeren bij Raymonde. Voorlopig zou
dit beeld kunnen bewaard worden in het bureel van broeder Henrin, waar zich ook de tekening
bevindt.
7. De DVD met de beelden van de begrafenins van onze betreurde voorzitter heeft Stani kunnen
bekomen van AVS. Deze DVD zal aan een zacht prijsje aan de broeders ter beschikking
gesteld worden. Wie bovendien nog een herdenkingsfotootje wil kan dat bekomen bij JeanPierre die van de begrafenisondernemer enkele exemplaren supplementair heeft gekregen.
8. Aan Marc De Blieck wordt gevraagd of de Record Bank ondertussen de nodige documenten
heeft gekregen i.v.m. de broederschap (statuten – gegevens van beheerraad)
9. In november 2007 zal een bezoek aan de gerechtelijke dienst niet kunnen doorgaan. Wellicht
zal het een bezoek worden aan het nieuw Gerechtsgebouw en aan de Gevangenis Nieuwe
Wandeling.
10. Volgende vergadering is gepland op maandag 3 september 2007 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent

De vergadering werd gesloten om 19.15 Hr

Verslag van de beheerraad van maandag 3 september 2007
Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest.
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen:

1. Het beeld van de Belleman staat bij Gilbert de Maringo van de Orde van de Belleman en deze
zal dit bezorgen aan één van de leden van de beheerraad. Etienne zal informeren wanneer dit
kan gebeuren.
2. De uitstap ingericht door Stani, Arnold en Patrick is klaar. Om 09.00 Hr vertrekt de bus van
Ganda Cars aan de “Neptunus Lounge” Er zal een ontbijtje zijn op de bus (met koffie) die ons
zal voeren richting Maldegem, Stoommuseum. (bezoek aan museum en filmvoorstelling in
bioskooprijtuig. Daarna worden wij gevoerd naar Damme, waar een diner op ons wacht, na
een korte wandeling in Damme. Het diner zal in de “ Lieve “ zijn om 12.30 Hr
3. Om 15.30 Hr is er vrije wandeling in Damme, of een terrasexploratie voor diegenen die
moeilijk te been zijn of geen goesting hebben, of een bezoek aan het Tijl
Uylenspiegelmuseum voor de geïnteresseerden. In Damme nemen wij de boot om 17.00 Hr
richting Brugge, via de Damse Vaart. In Brugge worden wij opgewacht door de bus die ons
terug richting Wondelgem brengt. De deelnamekost wordt behouden op € 60,00
4. Tijdens de uitstap zullen wij nog eens de vraag stellen of er al kandidaten zijn voor het
voorzitterschap aangezien er zich nog niemand expliciet heeft aangeboden.
5. De uitstap voor november ligt ook als vast. Broeder Jean heeft een bezoek kunnen reserveren
’s morgens voor het nieuwe gerechtsgebouw en ’s namiddags de gevangenis Nieuwe
Wandeling te Gent. De plaats van het diner ligt nog niet vast. Er wordt nagekeken of het
ontbijt in de buurt van het Gerechtsgebouw kan.
6. Etienne zal als ondervoorzitter een “ in memoriam “ voorbereiden die zal worden gepubliceerd
in de uitnodiging voor de volgende uitstap.
7. Volgende vergadering is gepland op maandag 1 oktober 2007 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent

De vergadering werd gesloten om 19.15 Hr

Verslag van de beheerraad van maandag 1oktober 2007
Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Stani Warchal en Jean-Pierre Rogiest.
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen:

1.

De vragenlijst voor feitelijke verenigingen die wij van de Record Bank hebben gekregen wordt zo goed
mogelijk ingevuld. Henri kijkt na wie er volmacht heeft en zal de lijst verder aanvullen. Jean-Pierre
zorgt ervoor dat Henri een recent Huishoudelijk Reglement krijgt die samen met de lijst kan worden
doorgemaild naar Record Bank.

2.

De uitstap ingericht door Stani, Arnold en Patrick is zoals het verslag het vermeld wat in het water
gevallen, dit door de weergoden en ook de afwezigheid van de gids in Damme en de onkunde van de
gids in Maldegem. Het diner in de “ Lieve “ was voortreffelijk. Zoals elkeen - die op internet kan
surfen - zal ontdekken, was de uitstap een gemiste kans, want zowel het Stoomcentrum in Maldegem
als Damme is een pracht van een locatie.

3.

De uitstap voor 19 november, ingericht door Jean , ligt ook als vast. ’s Morgens is er om 08.30 Hr
ontbijt in het Boerenhof Oostakker (eigen transport), daarna is er bezoek aan de gevangenis. Eenieder
moet een identiteitskaart bijhebben, zoniet kan men niet binnen. (voorzien om 09.45 Hr) De week voor
de uitstap moet de lijst binnen zijn, dus ieder moet tijdig bevestigen aan broeder Henri.
’s Middags is er een diner in het Boerenhof. Diner met aperitief en hapjes, Normandisch visschotel
met aangepaste witte wijn en een Chateaubriant met aangepaste rode wijn en kaasschotel (voor € 50.00
voor zowel ontbijt als het diner)
In de namiddag bezoeken wij om 15.00 Hr het nieuw Gerechtshof (parking onder het Gerechtshof) Dit
bezoek zal ook ongeveer 2 uur duren. Voor de gidsen voorzien wij een fles jenever. Andere kosten zijn
er niet. De prijs van de uitstap wordt aldus behouden op € 60.00

4.

Aan de leden verzoeken wij al om na te kijken wie in aanmerking kan komen als nieuwe broeder.

5.

Voor de Algemene Vergadering op 10 december om 10.0 Hr wordt voorgesteld om dit terug in Hof ten
Dries te Wondelgem te doen. Stanie en Henri contacteren de uitbater in verband met het gebruik van de
vergaderzaal en een lunch.

6.

Voor de nieuwjaarsmaaltijd op de eerste zondag van februari 2008 wordt gevraagd om al suggesties in
te dienen. Deze voorstellen (liefst zo goed mogelijk uitgewerkt) moeten ten laatste op de uitstap van
november kenbaar gemaakt worden aan het bestuur, zodat zeker op de algemene vergadering hierover
kan gedebatteerd worden.

7.

Er wordt gevraagd om na te denken of het niet zinvol is dat de organisator van een uitstap ook zorgt
voor de locatie van het ontbijt en hiervoor zorgt. Dit voorstel kan behandeld worden op de algemene
vergadering.

8.

Volgende vergadering is gepland op maandag 5 november 2007 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent

De vergadering werd gesloten om 19.15 Hr

Verslag van de beheerraad van maandag 5 november 2007
Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Stani Warchal, Jean-Pierre
Rogiest en Patrick Gustin.
De vergadering wordt gestart om 18.05 hr
Besproken onderwerpen:

1. Voor de vergadering stelt Stani al voor na te denken over het ontbijt. Sommige
broeders menen dat het niet opportuun is om altijd een ontbijt te nemen. Er wordt
geanimeerd gedebatteerd en de beheerraad denkt om hierover eventueel een stemming
te houden tijdens de algemene vergadering alhoewel ze zich afvragen zich af wat
precies het motief is om een ontbijt af te schaffen of te beperken. De beheerraad is
van mening dat een ontbijt nog zinvol is, niemand is ten andere verplicht om iets te
eten. De samenkomst met of zonder ontbijt heeft de bedoeling om de uitstap te
starten.
2.

De uitstap voor 19 november, ingericht door Jean , ligt ook als vast. ’s Morgens is er
om 08.30 Hr ontbijt in het Boerenhof Oostakker (eigen transport), daarna is er bezoek
aan de gevangenis. Eenieder moet een identiteitskaart bijhebben, zoniet kan men niet
binnen. (voorzien om 09.45 Hr) De week voor de uitstap moet de lijst binnen zijn, dus
ieder moet tijdig bevestigen aan broeder Henri en/of Jean-Pierre. Deze lijst moet
vooraf worden bezorgd aan de gevangenis. Indien er genodigden zouden bij zijn is het
in ieder geval noodzakelijk om alle gegevens die op de identiteitskaart voorkomen te
kunnen mededelen ten laatste op 12 november 2007 (naam, adres en geboortedatum
op zijn minst)
’s Middags is er een diner in het Boerenhof, met aperitief en hapjes, Normandische
visschotel met aangepaste witte wijn en een Chateaubriant met aangepaste rode wijn
en kaasschotel (voor € 50.00)
In de namiddag bezoeken wij om 15.00 Hr het nieuw Gerechtshof (parking onder het
Gerechtshof), wellicht is de rondleiding onder leiding van de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg, Roland TAck Dit bezoek zal max 2 uur duren. Voor
de gidsen voorzien wij een fles jenever. Andere kosten zijn er niet. De prijs van de
uitstap wordt aldus behouden op € 60.00

3. Aan de leden verzoeken wij al om na te kijken wie in aanmerking kan komen als
nieuwe broeder en als voorzitter. De voorstellen voor een nieuwe voorzitter en nieuwe
broeders gebeuren op de algemene vergadering.
4. Voor de Algemene Vergadering op 10 december om 10.00 Hr wordt voorgesteld om
dit terug in Hof ten Dries te Wondelgem te doen. Stani en Henri contacteren de
uitbater in verband met het gebruik van de vergaderzaal en een lunch. Er wordt
gepoogd om de kostprijs op het niveau te houden van vorig jaar namelijk € 30,00

Verslag van de beheerraad van maandag 26 november 2007
Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Jean-Pierre Rogiest en op
verzoek van de beheerraad Jacques Vervaet.
Ziek : Stani Warchal
De vergadering wordt gestart om 18.05 hr
Besproken onderwerpen:

1. Gezien het feit dat de datum van de Algemene Vergadering zeer dichtbij is werd de
vergadering van de beheerraad een weekje vooruitgeschoven.
2. Jacques brengt de buste van Julien de Belleman mee die aldus terug in handen is van
de Broederschap. De buste krijgt voorlopig een plaats bij Henri Deplus in zijn
drankenmagazijn (namelijk in de plaats waar de wijnen staan) Er wordt aan de
broeders gevraagd om een geschikte plaats te zoeken (in een nieuw lokaal van
samenkomst)
3. Jacques doet het nodige om alle documenten, foto’s , boeken op te vragen bij de
erfgenamen van Julien Pauwels.
4. Er wordt voorgesteld om de traditie van de foto’s niet te laten voorbijgaan zodat er van
alle uitstappen tenminste een aandenken. Er wordt voorgesteld dat Jean Statius met
Arnold afspraken maakt om dit te regelen voor de toekomst zodat er zeker foto’s
beschikbaar zijn. Dit wordt in de marge van de algemene vergadering besproken.
5. De algemene teneur van devoorbij uitstap was zeer positief, zeker wat de bezoeken
betreft aan de gevangenis en het nieuw gerechtsgebouw.

6. De Algemene Vergadering op 10 december om 10.00 Hr gaat door in Hof ten Dries te
Wondelgem te doen. De kostprijs blijft op het niveau van vorig jaar namelijk € 30,00
De leden van de beheerraad komen een half uurtje vroeger om de zaal voor te
bereiden.
7. Agendapunten:
- openingswoord door de ondervoorzitter
- kort overzicht van de voorbije activiteiten door Jean-Pierre, Henri zal hiervoor
de aantallen van de deelnemers aan Jean-Pierre geven
- presentatie van de kastoestand door Henri
- openstaande plaats van voorzitter: Jacques Vervaet stelt zich kandidaat, indien
slechts 1 kandidaat wordt er gestemd op stembriefje ja of neen, indien er zich

