Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 januari 2009
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Christian Van Parys en JeanPierre Rogiest
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen

1.

Marc De Blieck en Dominique Morel konden niet aanwezig zijn zodat de kascontrole later zal
gebeuren op de eerste maandag van februari 2009.

2.

Wilfried Lippens is recent overleden. Henri Deplus zal de Maandagbroeders vertegenwoordigen op de
uitvaart.

3.

Wim Van Hoenacker werd bezocht door Jacques, Etienne en Jean op woensdag 30 december 2008.Wim
was aangenaam verrast en was goed bij de pinken. Hij reageerde zeer alert en gevat. Er werden foto’s
genomen die zullen doorgemaild worden aan alle broeders. Ter die gelegenheid werd hem een
nieuwjaarskaart met vermelding als “erelid” overhandigd. Wim Van Hoenacker is te bezoeken te
Ronse, Oscar Delghusstraat 62 in de home “ Ter Wilgen” (telefoonnummer van Wim zijn verblijf: 05538.82.10 ) Christian zal een “oorkonde” voor Wim voorbereiden die hem bij een volgende gelegenheid
zal overhandigd worden.

4.

Er wordt nog eens gevraagd om de gegevens van de kandidaat-broeders (die nog niet zijn doorgegeven)
door te geven aan Jean-Pierre zodat deze tijdig kunnen worden uitgenodigd voor de intronisatie.

5.

De reservatie in de “ Rooselaer” is nog niet gebeurd. Jacques zal proberen vast te leggen. De bedoeling
is dat de receptie start om 11.45 Hr., de intronisatie om 12.45 Hr. en het diner om 13.00 Hr.

6.

Op 16 mei 2009 zal de Broederschap 5 jaar bestaan. Er wordt overwogen om een speciale samenkomst
te organiseren. Alle voorstellen zijn welkom. Een mogelijke suggestie is “ De Gouden Klok “ te Gent,
Albertlaan op maandag 18 mei 2008. Jacques informeert.

7.

De statuten werden aangepast , de lijst van de eerste leden: Julien Pauwels, Lucien Leyseele, Wim Van
Hoenacker, Stanislas Warchal, Luc Biebaut, Wilfried Lippens, Alfons Hustinx, Georges Biebaut, Willy
De Smet, Christian Nolf, Etienne Van Bever, Freddy Van de Vijver, Willy Verlee, Roland De Mey,
Arnold D’Haenens, Xavier Burvenich, Henri Deplus, Willy Lattrez, Marc Pertry, Didier Van den
Abeele, Ivan Van Thorenburg, Christian Van Parys, Fons De Jonghe, Tony De Muynck. Henri kijkt na
wie “stichtend” lid was, zodat deze aan de statuten kunnen worden toegevoegd.

8.

Christian heeft nog geen offerte gekregen om het “hoofd” van Julien te maken in een moulle. Hij zal
nog een aandringen.

9.

Jean zal de “oorkondes” voor de intronisatie klaarmaken. Henri brengt de nodige flessen “Julien” mee.

10. Volgende vergadering is gepland op maandag 2 februari 2009 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent
11. De vergadering werd afgesloten om 18.45 Hr

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 februari 2009
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Christian Van Parys en JeanPierre Rogiest. Dominique Morel en Marc Deblieck waren eveneens gedurende enige tijd aanwezig voor de
jaarlijkse kascontrole.
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen:
12. De nieuwjaarssamenkomst in “De Rooselaer” te Heusden was niet zoals mocht worden verwacht na de
positieve ervaringen van vorig jaar. De eerste genodigden en leden van de raad van bestuur die wat
vroeger dan 12.00 Hr in de zaak kwamen, werden zeker niet met open armen onrvangen. Het feit dat er
andere klanten werden “toegelaten” in het restaurant zorgden ervoor dat er voor de receptie en de
intronisatie slechts een beperkte ruimte was. Sommige aanwezigen vonden de porties van het diner
niet echt volumineus en de afrekening van de kosten was in eerste instantie niet correct. Er wordt
gesuggereerd om deze locatie niet meer te gebruiken voor een samenkomst van de broederschap. Een
suggestie voor de nieuwjaarssamenkomst voor 2010 is “ Den Lozen Boer “ te Lochristi.
13. De viering van het 15 jarig bestaan van de broederschap zou kunnen gebeuren in “De Gouden Klok “ te
Gent, Koning Albertlaan en dit op 18 mei 2009. De leden van de Raad van Bestuur zullen vooraf ter
plaatse gaan om na te kijken wanneer (’s middags of ’s avonds) het diner kan plaatshebben en met
welk menu en aan welke prijs. De rondvraag bij de broeders leerde ons dat de meerderheid van de
broeders de avond prefereren. Op de vergadering van de Raad van bestuur van maart zal worden
afgesproken wanneer de leden de zaak zullen bezoeken voor een proeverij en het vastleggen van het
menu.
14. De volgende uitstap in april 2009 wordt door Jacques Vervaet georganiseerd. Het betreft een bezoek
onder leiding van Geert Vandoorne aan Hotel D’Hane – Steenhuyze in de Veldstraat te Gent. Het diner
zou kunnen doorgaan in de “ De Provence “ aan het St Annaplein te Gent, alhoewel een tweede bezoek
aan het Universitair Restaurant “ Het Pand “ ook het overwegen waard is.
15. Jean heeft een website gemaakt zijnde: www.broederschapdermaandagvrienden.net Het is de
bedoeling dat een maximum informatie, foto’s , verslagen, geschiedenis e.d. beschikbaar is. De
ervaring zal ons leren welke items moeten worden toegevoegd, aangepast of eventueel verwijderd. Alle
suggesties en opbouwende kritiek is welkom. Ieder kan aan Jean doorgeven of er al dan niet bepaalde
informatie mag worden vermeld, dit om de privavy niet te schenden.
16. De uitstap van juni zal wellicht worden ingericht door Dominique Morel. “De Concorde” te Gent zou
kunnen bezocht worden met een voordracht zijn over “Gent voor en na de wereldtentoonstelling van
1913”. Het diner zou eventueel ter plaatse kunnen worden genuttigd.
17. De uitstap van september kan eventueel de nieuwe Brandweerkazerne in de Maïsstraat te Gent zijn, een
voorstel van Luc De Wilde.
18. Christian heeft nog geen definitieve offerte gekregen om het “hoofd” van Julien te maken in een
moulle. Hij blijft de zaak opvolgen.
19. De definitieve versie van het huishoudelijk reglement zal bij gelegenheid worden verdeeld. Eerst moet
de bijlage van de stichtende leden nog worden opgesteld en de lijst van de actuele leden worden
bijgewerkt.

20. Alle flessen jenever van de “oude” voorraad zijn aan de man gebracht. De flessen Julienjenever die als
relatiegeschenk worden geschonken zullen speciaal geëtiketteerd worden met het embleem van de
broederschap en met de tekst van de “broedergedachte”
21. Volgende vergadering is gepland op maandag 2 maart 2009 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent
22. De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 maart 2009

Aanwezig : Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Christian Van Parys en JeanPierre Rogiest. De voorzitter had verwittigd dat hij wat later zou zijn. Na aankomst van
Jacques Vervaet werd de vergadering aldus definitief gestart om 18.25 hr
Besproken onderwerpen:
1. Op 6 broeders na heeft iedereen zijn jaarlijkse bijdrage betaald. Er wordt aan herinnerd dat
het Huishoudelijk reglement voorziet: “Het lidgeld dient betaald te zijn op 31 januari, volgend
op de Algemene Vergadering. Niet betaling van het lidgeld, wordt aanzien als een duidelijk
signaal dat het lid ontslag neemt en uit het Broederschap treedt.” Langs deze weg worden
allen die hebben vergeten te betalen gevraagd om hun bijdrage te storten van 75 euro op het
vertrouwde nummer Eural 930-0099811-62.
2. Er wordt voorgesteld dat de kascontrole wordt gedaan vóór de Algemene Vergadering,
zodat er tijdens de Algemene Vergadering kwijting kan verleend worden aan de
schatbewaarder. Nu al wordt gevraagd naar vrijwilligers.
3. De viering van het 15 jarig bestaan van de broederschap zal gebeuren in “De Gouden Klok
“ www.degoudenklok.be te Gent, Koning Albertlaan 31 en dit op (maandag uiteraard) 18 mei
2009 vanaf 18.00 Hr, ook genodigden zijn zoals altijd welkom. De leden van de Raad van
Bestuur zullen vooraf ter plaatse gaan om na te kijken (en proeven) welke de mogelijkheden
zijn wat betreft menu en prijs. Dit zal wellicht doorgaan op 3 april 2009. Jacques en Christian
zullen afspreken met de uitbater en de leden van de raad van bestuur contacteren voor een
proeverij.
4. De volgende uitstap op 20 april 2009 door Jacques Vervaet georganiseerd gaat door. Het
betreft een bezoek onder leiding van Geert Vandoorne aan Hotel D’Hane – Steenhuyze in de
Veldstraat te Gent. Het diner kan doorgaan in de “ De Provence “ aan het St Annaplein te
Gent, of in het Universitair Restaurant “ Het Pand “ te Gent, Onderbergen. Een andere
mogelijkheid is naast de “Handelsbeurs” op de Kouter te Gent.
5. De website gemaakt door Jean zijnde: www.broederschapdermaandagvrienden.net wordt
verder uitgewerkt. In de briefwisseling en de mails zal er steeds naar deze site worden

verwezen. Tot op heden is er geen (negatieve) commentaar geweest. Alle suggesties blijven
welkom.
6. De receptie van de Federale Politie te Brussel in het Egmontpaleis waar de broederschap op
uitgenodigd was, werd bijgewoond door negen broeders en was zeer verzorgd. De afwezigen
hadden ongelijk, maar … wellicht worden we volgend jaar opnieuw uitgenodigd.

7. Christian heeft nog geen definitieve offerte gekregen om het “hoofd” van Julien te maken
in een moulle. De school St Lucas zelf is niet geïnteresseerd. St Lucas heeft wel een
alternatieve mogelijkheid geboden via ene zekere heer De Pelsemaecker die een offerte zal
maken. Christian blijft de zaak opvolgen.
8. De definitieve versie van het huishoudelijk reglement zal bij gelegenheid worden verdeeld.
De bijlage met stichtende leden (zijnde Julien Pauwels, Lucien Leyseele, Stani Warchal,
Wim Van Hoenacker, Wilfried Lippens, Luc Biebaut, Alphons Hustinx, Etienne Van Bever,
Henri Deplus) en de lijst van de actuele leden worden bijgevoegd.
9. De flessen Julienjenever die als relatiegeschenk worden geschonken zullen speciaal
geëtiketteerd worden met het embleem van de broederschap en met de tekst van de
“broedergedachte” De etiketten werden gemaakt door Christian en zijn klaar voor gebruik.
10. Volgende vergadering is gepland op maandag 6 april 2009 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent. Etienne
laat weten met spijt in het hart dat hij niet kan aanwezig zijn wegens vakantie.
De vergadering werd afgesloten om 20.00 Hr.

Te noteren in uw agenda
Viering 15 jaar bestaan !
18 mei 2009
Uitstappen:
20 april 2009
15 juni
21 september
16 november
algemene vergadering 14 december
nieuwjaarsdiner 7 februari 2010
-----------------------------

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 april 2009

Aanwezig : Jacques Vervaet, Henri Deplus, Jean Statius, Christian Van Parys en Jean-Pierre
Rogiest. Etienne Van Bever was met vakantie in Duitsland en kon niet aanwezig zijn.
Besproken onderwerpen:
1. Quasi iedereen heeft zijn jaarlijkse bijdrage betaald.
2. De viering van het 15 jarig bestaan van de broederschap zal gebeuren in “De Gouden Klok
“ www.degoudenklok.be te Gent, Koning Albertlaan 31 en dit op (maandag uiteraard) 18 mei
2009 vanaf 18.00 Hr., ook genodigden zijn zoals altijd welkom. De leden van de Raad van
Bestuur zijn vooraf ter plaatse geweest om te proeven. Zowel het kader als de diner vielen erg
in de smaak. Alhoewel normaal gezien de prijzen aan de hoge kant liggen zal er voor de
maandagbroeders een aangepast menu aan een aanvaardbare prijs worden voorgesteld.
3. De volgende uitstap op 20 april 2009 door Jacques Vervaet samen met Geert Vandoorne
georganiseerd, gaat door. Het betreft een bezoek onder leiding van Geert Vandoorne aan
Hotel D’Hane – Steenhuyze in de Veldstraat te Gent. De ontvangst zal gebeuren in het “
Koningsalon” in Hotel D’Hane –Steenhuyze te Gent op 09.00 Hr. Ontbijt zal aldaar
gebeuren. Jean-Pierre zorgt voor koffiekoekjes. Tijdens het ontbijt gebeurt een presentatie,
daarna gaan we naar de salons van het Museum Arnold Vanderhaeghen. Het diner zal
wellicht doorgaan in de “ Club des Nobles “ zijnde “Hotel Falingant” Kouter te Gent (naast
ING Bank) Alternatief is “AH” Handelsbeurs Kouter Gent. Afsluiten zal
hoogstwaarschijnlijk gebeuren in de salons van het “Griffioen” Koningsstraat Gent.
4. De uitstap voor 15 juni 2009 wordt georganiseerd door Dominique Morel, namelijk bezoek
aan de “Concorde” kan doorgaan. Dominique en Jacques Vervaet zullen zich opofferen voor
een proeverij.
5. De website gemaakt door Jean zijnde: www.broederschapdermaandagvrienden.net wordt
verder uitgewerkt. Jean zoekt na welke de mogelijkheden zijn om er voor te zorgen dat de
ledenlijst enkel toegankelijk is voor de broeders, dit om de privacy te garanderen. Alle
suggesties blijven welkom.
6. Christian heeft een offerte gekregen om het “hoofd” van Julien te maken in een moulage,
(hoofd op ware grootte, zonder schouders, inclusief één afgewerkt plaasteren afgietsel). De
heer Hans De Pelsemaecker heeft een offerte gemaakt, dit ten bedrage van € 520,00 (+ 6 %
BTW indien éénmalig stuk of 21 % indien er een serie wordt gemaakt. Gezien dit niet echt
goedkoop is wordt nog uitgekeken naar alternatieven, eventueel advies via Geert Vandoorne.
7. De definitieve versie van het huishoudelijk reglement zal door Jean-Pierre worden
verdeeld. De bijlage met stichtende leden (zijnde Julien Pauwels, Lucien Leyseele, Stani

Warchal, Wim Van Hoenacker, Wilfried Lippens, Luc Biebaut, Alphons Hustinx, Etienne
Van Bever, Henri Deplus) en de lijst van de actuele leden worden bijgevoegd.
8. Volgende vergadering is gepland op maandag 4 mei 2009 om 18.00 Hr. bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent. JeanPierre laat weten - met spijt in het hart - dat hij niet kan aanwezig zijn wegens vakantie vanaf
1 mei 2009. De uitnodigingen voor de 15 jarige viering zullen worden verstuurd door de
voorzitter Jacques indien niet alle details bekend zijn vóór 30 april 2009.
De vergadering werd afgesloten om 18.55 Hr.

Te noteren in uw agenda
Viering 15 jaar bestaan !
18 mei 2009
Uitstappen:
20 april 2009
15 juni
21 september (brandweerkazerne Maïsstraat Gent)
16 november (orgelmuseum Antoine Van Acker? Nog te bespreken)
Algemene vergadering 14 december
Nieuwjaarsdiner 7 februari 2010

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 mei 2009

Aanwezig : Jacques Vervaet, Henri Deplus, Jean Statius(verslagmaker), Christian Van
Parys. Jean-Pierre Rogiest met vakantie in Frankrijk is afwezig.
Besproken onderwerpen:
1. De viering van het 15 jarig bestaan van de broederschap zal gebeuren in “De Gouden
Klok “ www.degoudenklok.be te Gent, Koning Albertlaan 31 en dit op (maandag
uiteraard) 18 mei 2009 vanaf 18.00 Hr., ook genodigden zijn zoals altijd welkom.
De voorzitter dringt nogmaals aan om zeker te melden met mail of tel aan Henry en/of
de voorzitter of men aanwezig zal zijn, anders belt hij zelf naar diegenen die niets
laten weten.
2. De voorgestelde menu’s, bezorgd door “ De Gouden Klok” worden besproken. Er
wordt gekozen voor:
Aperitief met hapjes
Soufflé van zalm en snoekbaars met zurkelsaus
Krokant van lam met groenteboeket
Dôme au chocolat met crème van whisky
Koffie – water en wijn
3. Over de aanwezigheid van genodigden op het 15-jarig bestaan wordt gediscussieerd.
Voor eens en voor altijd wordt beslist dat leden bij een uitstap vrij zijn om genodigden
mee te brengen. Wat andere activiteiten van de broederschap betreffen, zoals de
algemene vergadering; de Nieuwjaarsdiner en buitengewone bijeenkomsten zoals 10
of 15 jarig bestaan, niet leden het best niet worden uitgenodigd. Reeds uitgenodigde
mensen, enkel in het kader van de maandagbroeders oa Tom DeMoor en Tom
Hoogewijs zijn welkom, en zeker de aankomende leden Geert en Jo.
4. De voorzitter geeft opdracht aan Chris om de adressen na te zien en te vervolledigen.
Er zijn leden vermeld die geen lid meer zijn; niet alle telefoonnummers zouden
vermeld zijn. Er wordt gezegd dat Arthur Veuskens zou overleden zijn. Er wordt
uiteindelijk beslist om een geactualiseerde lijst, met foto, aan de leden over te maken.
Zij die geen mailadres hebben, krijgen een afgedrukte lijst toegestuurd, na een verzoek
aan Chris die voor het afdrukken van de lijsten zorgt.
5. Willy De Smet is overleden, op de begrafenis waren twee broeders aanwezig, zijnde
Henri en Marc De Blieck. De maandagbroeders hebben een deelneming gestuurd.
6. De Pessemier Francis, wordt geschrapt uit de ledenlijst gezien hij geen lidgeld meer
betaald.
7. Arthur Veuskens, is overleden op 31 maart 2009. Info verkregen op 5 mei, geen
familie bekend.
8. De uitstap voor 15 juni 2009 wordt georganiseerd door Dominique Morel, namelijk
bezoek aan de “Concorde” kan doorgaan. De voorzitter informeert of er kan ontbeten
worden op de Barge, maar het verdere programma dient nog uitgewerkt te worden met
Dominique. Zeker is dat dr.De Ganck, huisdokter op de Muide, ons zal onderhouden –
laten genieten – met zijn sublieme uiteenzetting over Gent. Het is ook van de dokter
afhankelijk hoe het programma zal verlopen. Er wordt nagegaan met Dominque wat er
verder in de namiddag mogelijk is.
9. Volgende vergadering is gepland op 1 juni 2009 om 18 uur.bij Henry.

De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr.

Te noteren in uw agenda
Viering 15 jaar bestaan ! 18 mei 2009 om 18.00u (afzonderlijke uitnodiging wordt verstuurd
door Jean, steeds )
Uitstappen:15 juni 2009 ‘La Concorde” org. Dominique
21 september (brandweerkazerne Maïsstraat Gent)
16 november (orgelmuseum Antoine Van Acker? Nog te bespreken)
Algemene vergadering: 14 december 2009
Nieuwjaarsdiner 7 februari 2010

Verjaardagen in mei
Lucien De Rudder
Erik Schatteman
Guy Bolle

17 mei
16 mei
29 mei

-------------------

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 8 juni 2009

Aanwezig : Jacques Vervaet, Henri Deplus, Jean Statius, Christian Van Parys, Jean-Pierre
Rogiest.
Besproken onderwerpen:
10. De oorkonde als erelid voor Wim Van Hoenacker is klaar en zal bij gelegenheid
overhandigd worden.
11. Geert Van Doorne, die de vorige uitstap mee heeft georganiseerd is opgenomen in het
kliniek en is momenteel lichtjes aan de beterhand.
12. Er wordt nagekeken of het mogelijk is om Wim Van Hoenacker en Christian Van
Cauwenberg, die beiden minder goed te been zijn, kunnen opgehaald worden voor een
eventuele uitstap. Beiden zouden de wens geuit hebben om nog eens deel te nemen
aan een uitstap. Er wordt nagevraagd of dit mogelijk is,wat de eventuele juridische
verantwoordelijkheden zijn en of er geen begeleiding moet zijn voor praktische zaken.
13. Er werd gevraagd of het niet mogelijk is voor alle uitstappen ineens te betalen voor
een gans jaar. Na een geanimeerde discussie wordt beslist dit voor te leggen aan de
Algemene Vergadering. Er wordt wel geopperd dat de opvolging van betalingen en
eventuele teruggave als men niet deelneemt aan een uitstap toch voor extra werk zorgt.
14. Er waren 20 broeders en 1 genodigde aanwezig in De Gouden Klok op de extra
samenkomst ter gelegenheid van ons 15 jarige bestaan. Een zeer beperkt aantal
broeders waren niet tevreden om uiteenlopende redenen: het hoofdgerecht was voor
enkelen niet warm genoeg en voor sommigen te uitgebakken, de bediening was niet
optimaal. Niet iedereen deelt deze mening, daar dit blijkbaar enkel geldt voor een zeer
beperkt deel van de tafel.
15. De volgende uitstap is klaar. Details zijn te vinden op de uitnodiging, die wellicht voor
dit verslag zal verstuurd worden.
16. Gezien de beperkte tijd wordt gevraagd dat iedereen vóór vrijdag 12/06 zeker op de
één of andere manier bevestigt of men deelneemt of niet.
17. De volgende uitstap (deze van september) is gepland naar de Brandweer te Gent,
Maïsstraat ingericht door Luc De Wilde. De laatste uitstap is een bezoek aan het
“Orgelmuseum” bij Antoine Van Acker te Ledeberg, eventueel gevolgd in de
namiddag door een bezoek aan “Gruut Gentse Stadsbrouwerij” Huidevetterskaai 10
Gent. Enkele suggesties voor het diner worden besproken en zullen aan de
organisatoren worden voorgelegd.
18. Volgende vergadering is gepland op 6 juli 2009 om 18 uur bij Henri.
De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr.

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 juli 2009

Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Jean-Pierre Rogiest.
Verontschuldigd : Henri Deplus
Besproken onderwerpen:
19. Denise, vriendin van wijlen Julien Pauwels, heeft aan de voorzitter een aantal kopies
van tekeningen overhandigd. Het gaat om diverse Bellemannen die werden
“geportretteerd” tijdens het eerste Wereldkampioenschap Bellemannen te Gent in juni
1989
20. Jean heeft contact gehad met Raymonde die meldde dat er nog documenten van de
Maandagbroeders van Julien Pauwels beschikbaar zijn. Etienne zal navraag doen om
te pogen dit te recupereren.
21. Er wordt voorgesteld dat na elke uitstap door de penningmeester een kort verslag
wordt gepresenteerd over de inkomsten en uitgaven teneinde gepast een volgende
uitstap te kunnen organiseren.
22. Wim Van Hoenacker heeft al mondeling via Marleen laten verstaan dat de diverse
bezoeken hem heel veel deugd doen. Er wordt nog onderzocht of hij meekan op een
of andere uitstap. Wim is terug uit de kliniek en terug in zijn verblijf te Ronse.
23. Geert Van Doorne zou aan de beterhand zijn maar nog altijd in de kliniek, maar in een
kamer.
24. De volgende uitstap (deze van september) is gepland naar de Brandweer te Gent,
Maïsstraat ingericht door Luc De Wilde. De diner zou eventueel kunnen in Boneryck,
Houtjen 32 te Wondelgem. Jacques informeert.
25. De laatste uitstap is een bezoek aan het “Orgelmuseum” bij Antoine Van Acker te
Ledeberg, eventueel gevolgd in de namiddag door een bezoek aan “Gruut Gentse
Stadsbrouwerij” Huidevetterskaai 10 Gent. Enkele suggesties voor het diner worden
besproken en zullen aan de organisatoren worden voorgelegd.
26. Alle mogelijke vragen kunnen eventueel via jean-pierre.rogiest@pandora.be
27. Volgende vergadering is gepland op 3 augustus 2009 om 18 uur bij Henri.
De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr.

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 3 augustus 2009

Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Jean-Pierre Rogiest, Etienne
Van Bever en Henri Deplus
Besproken onderwerpen:
28. Jean-Pierre verontschuldigd zich dat Etienne niet werd vermeld als aanwezige op de
vorige vergadering. Dit is hierbij rechtgezet.
29. Etienne heeft geïnformeerd of er nog een aantal interessante stukken of documenten in
het bezit zijn van de erven van Julien Pauwels. Blijkbaar is dit niet het geval maar wel
zou er nog iets te vinden zijn bij Gilbert Demarigno.
30. De orde van de Bellemannen worden door Stad Gent gesubsidieerd om op zondag een
ludieke wandeling te doen langs de markten. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat
wij een van de bellemannen vragen om dit ook op maandag te doen voor de
broederschap.
31. Manu Deganck heeft vanuit zijn vakantiebestemming laten weten dat hij zeer vereerd
was met de uitnodiging op de vorige uitstap. Hij heeft de wenst geuit om nog mee te
gaan met de broederschap.
32. Henri zal na elke uitstap op de vergadering van de beheerraad een balans van
inkomsten en uitgaven voorleggen.
33. De volgende uitstap van september naar de Brandweer te Gent, Maïsstraat ingericht
door Luc De Wilde ligt vast. Er is nog geen duidelijkheid over het eventueel ontbijt.
De diner zou kunnen doorgaan in Boneryck, Houtjen 32 te Wondelgem. Dominique
regelt dit en informeert Jacques.
34. De laatste uitstap is een bezoek aan het “Orgelmuseum” bij Antoine Van Acker te
Ledeberg. Het diner zou eventueel kunnen in de Kersentuin Gentbrugge, eventueel
gevolgd in de namiddag door een bezoek aan “Gruut Gentse Stadsbrouwerij”
Huidevetterskaai 10 Gent. Enkele suggesties voor het diner worden besproken en
zullen aan de organisatoren worden voorgelegd.
35. Correspondentie kan via jean-pierre.rogiest@pandora.be of naar het adres van het
secretariaat Moerlandstraat 18, 9000 Gent.
36. Om geen verrassingen te hebben voor de nieuwjaarsmaaltijd 2010 zal Etienne al eens
informeren of de zaak “Caipirihna” Burgemeester Maenhoutstraat 92/A Merelbeke
vrij is op 7 februari 2010.
37. De lijst van de uitstappen op de website is blijkbaar niet compleet, Jean-Pierre zal dit
bezorgen aan Jean.
38. Volgende vergadering is gepland op 3 september 2009 om 18 uur bij Henri.
De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr.

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 september 2009

Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever en JeanPierre Rogiest
Verontschuldigd : Henri Deplus
Besproken onderwerpen:
39. Christian wordt bedankt voor de doorgestuurde lijst met foto’s en gegevens van alle
broeders.
40. Gilbert Demaringo (Orde van de Bellemannen) heeft blijkbaar geen notities of andere
documenten meer in zijn bezit van wijlen Julien Pauwels. Foto’s die nog in bezit zijn
op CD-rom en die bij Jean-Pierre zijn zullen worden overgedragen aan Christian.
41. De volgende uitstap van september naar de Brandweer te Gent, Maïsstraat ingericht
door Luc De Wilde ligt vast. Het ontbijt is voorzien in de Brandweerkazerne zelf om
08.45 Hr ter plaatse. Jean-Pierre zorgt voor minikoffiekoeken. Daarna bezoek aan
Kunstbronsgieterij De Groeve in Merelbeke.(om 11.15 Hr)
42. Het diner zal doorgaan in “De Blauwe Artisjok” Gaversesteenweg te Merelbeke om
13.15 Hr. Na het diner is er in principe niets voorzien, wat alle mogelijkheden
openhoudt.
43. De prijs voor de uitstap blijft onveranderd op € 60,00 voor broeders en € 65,00 voor
genodigden.
44. De laatste uitstap blijft een bezoek aan het “Orgelmuseum” bij Antoine Van Acker te
Ledeberg. Het diner zou eventueel kunnen in de Kersentuin Gentbrugge, Jean heeft
dit getest maar heeft tot op heden geen voorstel gekregen van de uitbaters. De
beslissing over welk restaurant wordt gekozen staat dus nog niet vast. ’s Namiddags
kan eventueel een bezoek aan “Gruut Gentse Stadsbrouwerij” Huidevetterskaai 10
Gent. Een test om daar te dineren is niet echt positief uitgevallen.
45. Voor de nieuwjaarsmaaltijd 2010 heeft Etienne al eens geïnformeerd of de zaak
“Caipirihna” Burgemeester Maenhoutstraat 92/A Merelbeke vrij is op 7 februari 2010.
Het bestuur heeft al een optie genomen gezien de zeer positieve ervaring. Menu’s
werden al overgemaakt. Tenzij er een subliemer idee is wordt dit restaurant
vastgelegd.
46. Volgende vergadering is gepland op 5 oktober 2009 om 18 uur, voorzien bij Henri.
De vergadering werd afgesloten om 19.40 Hr.

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 oktober 2009
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Henri Deplus en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd : Etienne Van Bever (wegens ziekte)
Besproken onderwerpen:
47. Jean-Pierre heeft zoals beloofd alle beschikbare foto’s van de broederschap (op pellicule en op
CD rom) overgedragen aan Christian.
48. Jacques maakt de rekening van de vorige uitstap over aan de schatbewaarder Henri.(zowel
ontvangsten als uitgaven) Jean-Pierre geeft het rekeninkje van de ontbijtkoekjes.
49. De algemene teneur van de vorige uitstap was zeer positief, er was geen enkele negatieve
opmerking. De dag was interessant, de bediening in het restaurant was prima, het diner was
perfect. Het was tevens een meevaller dat er twee bezoeken waren in de voormiddag en
hierdoor het diner later was. Luc De Wilde die de uitstap heeft georganiseerd krijgt een
pluim, temeer daar hij zorgde voor een champagne-natje en de hapjes na de rondleiding in de
kunstbronsgieterij De Groeve.
50. De lijst van de broeders met foto zal via mail worden doorgestuurd door Christian. Diegenen
die nog via de post de briefwisseling ontvangen, zullen dit bij een volgende gelegenheid via de
post ontvangen.
51. Het hoofd van het beeld van Julien wordt door Jacques naar de kunstbronsgieterij De Groeve
gebracht voor een offerte van een moule. Daarna wordt nagekeken of we dit hoofd willen
laten gieten in brons, dit is natuurlijk afhankelijk van de kostprijs. De orde van de
Bellemannen is bereid om dit initiatief te steunen. Hoe dan ook wordt dit als item behandeld
op de algemene vergadering.
52. De prijs voor de uitstappen blijft onveranderd op € 60,00 voor broeders en € 70,00 voor
genodigden. (en niet € 65,00 zoals eerder verkeerd gemeld)
53. De laatste uitstap blijft een bezoek aan het “Orgelmuseum” bij Antoine Van Acker te
Ledeberg. Wij moeten rekening houden met het feit dat er niet bijster veel parkeerplaats in de
buurt is. Antoine vraagt wel na bij vishandel Meersschaut of zijn parking mag gebruikt
worden. Het ontbijt is voorzien bij Antoine zelf. Jean-Pierre brengt terug koffiekoekjes mee
en voor het aperitief een bak Keizer Karel robijn rood en een Tongerlo Triple Prior. Het diner
zal doorgaan in de Kersentuin te Gentbrugge voorzien om 13.00 Hr Het diner wordt
vastgelegd door Jean.
54. ’s Namiddags is het bezoek aan “Gruut Gentse Stadsbrouwerij” Grote Huidevettershoek 10
Gent voorzien met degustatie van drie bieren. Jean-Pierre zal dit nog eens bevestigen per mail.
Henri heeft telefonisch gereserveerd.
55. Voor de nieuwjaarsmaaltijd 2010 heeft Etienne al eens geïnformeerd of de zaak “Caipirihna”
Burgemeester Maenhoutstraat 92/A Merelbeke vrij is op 7 februari 2010. Het bestuur heeft al
een optie genomen gezien de zeer positieve ervaring. Menu’s zijn opgestuurd en worden ten
gepaste tijde vastgelegd.
56. De brief met wensen voor een snel herstel werd door Jacques aan Geert Van Doorne gegeven.
57. Volgende vergadering is gepland op 2 november 2009 om 18 uur, voorzien bij Antoine zelf
De vergadering werd afgesloten om 19.40 Hr.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 november 2009
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Antoine Van Acker en Jean-Pierre
Rogiest
Verontschuldigd: Henri Deplus
Locatie: Bij Antoine Van Acker.
Besproken onderwerpen:
58. De volgende uitstap start bij Antoine Van Acker waarbij wij zijn uitgenodigd om zijn collectie
orgels te bewonderen, werd de voorbereidende vergadering gehouden ten huize van Antoine.
59. De vergadering werd geopend met een degustatie van de bieren die zullen worden aangeboden
op de uitstap van november ten huize van Antoine (Keizer Karel en Prior)
60. Op onze rekening bij de Record spaarbank heeft Jacques Vervaet ook volmacht gekregen.
61. Op de volgende vergadering zal een “nieuwe” controleur aangesproken worden om de
controle van kas en bank te kunnen uitvoeren voor de komende algemene vergadering, dit
samen met één van de vorige controleurs (Dominique Morel of Marc De Blieck.
62. Het hoofd van het beeld van Julien werd door Jacques naar de kunstbronsgieterij De Groeve
gebracht voor een offerte van een moule. De kostprijs zou € 250,00 bedragen voor de moule
en € 650,00 voor een bronzen afgietsel (excl btw). Dit zal verder besproken worden op de
Algemene Vergadering.
63. Voor de uitstap aan het “Orgelmuseum” bij Antoine Van Acker te Ledeberg zal een plannetje
worden verdeeld hoe de locatie is te bereiken evenals de parking van vishandel Meersschaut.
Ter plaatse wordt voor de nodige documentatie gezorgd. Het ontbijt is voorzien bij Antoine
zelf. Percolator met koffiekopjes en borden worden door Luc De Wilde ter beschikking
gesteld. Jean-Pierre zorgt voor het aperitief: Keizer Karel robijn rood en Tongerlo Triple Prior.
Tafels en stoelen worden door Antoine zelf afgehaald bij Luc De Wilde Een warmteblazer zal
ook moeten worden geleverd, Jacques bekijkt dit met Luc en met Antoine.
64. Het diner zal doorgaan in de Kersentuin, Brusselsesteenweg 797 te Gentbrugge voorzien om
13.30 Hr Het diner werd vastgelegd door Jean die dit nog zal doorsturen aan Jean-Pierre.
65. Het bezoek aan “Gruut Gentse Stadsbrouwerij” Grote Huidevettershoek 10 Gent voorzien met
degustatie van drie bieren wordt uitgesteld, Jean-Pierre zal dit per mail melden aan de
Brouwerij.
66. Voor de gastvrouw Edith (echtgenote Antoine) wordt een fles wijn Merlot voorzien, er wordt
aan Henri gevraagd om deze mee te brengen of aan Jean-Pierre mee te geven indien Henri zou
belet zijn op de laatste uitstap. Voor Antoine wordt een fles jenever voorzien.
67. Voor de nieuwjaarsmaaltijd 2010 is door Etienne de zaak “Caipirihna” Burgemeester
Maenhoutstraat 92/A Merelbeke op 7 februari 2010 vastgelegd. De menu wordt tevens
vastgelegd door Etienne.
68. De algemene vergadering op maandagavond 14/12/2009 zal doorgaan in “Tiva” te Gent,
Oudburg 43 om 18.30 hr gevolgd door aperitief en daarna een assortiment van “Vlaamse
Tapa’s”
69. Volgende vergadering is gepland op 7 december 2009 om 18 uur, voorzien bij Henri.
De vergadering werd afgesloten om 20.40 Hr.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 december 2009
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Henri Deplus en Etienne Van Bever.
Locatie: bij Jacques Vervaet.
Besproken onderwerpen:
70. De vorige uitstap bij Antoine Van Acker werd alom gewaardeerd..
71. Op donderdag 26/11/2009 werd zoals voorzien in het vorige verslag de controle van kas en
bank uitgevoerd door Dominique Morel en Antoine Van Acker.
72. Henri heeft al mondeling medegedeeld dat hij het ambt van penningmeester wenst over te
dragen, aangezien dit nog moeilijk te combineren is met het werk in de drankenhandel. Aan
de broeders die zich geroepen voelen om deel uit te maken van de raad van bestuur en dit als
penningmeester wordt gevraagd om hun kandidatuur in te dienen.
73. Voor de nieuwjaarsmaaltijd 2010 is door Etienne de zaak “Caipirihna” Burgemeester
Maenhoutstraat 92/A Merelbeke op 7 februari 2010 vastgelegd. De menu wordt tevens
vastgelegd door Etienne en wellicht kan dit al op de algemene vergadering worden
gepresenteerd.
74. De algemene vergadering op maandagavond 14/12/2009 zal doorgaan in “Tiva” te Gent,
Oudburg 43 om 18.30 hr gevolgd door aperitief en daarna een assortiment van “Vlaamse
Tapa’s” Uitzonderlijk volgt er geen aparte uitnodiging. Alle broeders worden gevraagd om
vóór vrijdag 11/11/2009 aan het bestuur te melden of men aanwezig zal zijn en zoniet aan wie
eventueel volmacht wordt gegeven. Uw betaling van € 35,00 wordt vereffend op het
welbekende rekeningnummer Record 930-0099811-62 Verwittigen kan via het e-mail adres
(zie hieronder) of vervaet.jacques@btrc.be of 0470/790 969
75. De onderwerpen die aan bod komen:
- welkomstwoord van de voorzitter
1. overzicht van de voorbije activiteiten
2. toestand van de kas, bankrekening en andere activa van de broederschap
3. behoud of wijziging van het lidgeld en bijdrage uitstappen
4. openstaande plaats beheerraad en verkiezing van nieuw lid
5. intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en aanduiding van respectievelijke peters
(broeders mogen nu al kandidaten opgeven – deze kandidaten moeten minstens al 3
keer een activiteit hebben meegemaakt)
6. suggesties voor een vaste locatie
7. nieuwjaarssamenkomst op 7/2/2010
8. activiteiten voor 2010 worden dringend gevraagd (voorgestelde data)
9. mogelijkheid om lidgeld en bijdragen uitstappen ineens te betalen
10. rondvraag
76. Volgende vergadering is gepland op 4 januari 2010 om 18 uur, plaats later te bepalen.
De vergadering werd afgesloten om 19.40 Hr.Jean-Pierre Rogiest
jean-pierre.rogiest@pandora.be

