Verslag van de Raad van Bestuur dinsdag 5 januari 2010
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Paul Mortier en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Etienne Van Bever.
Locatie: “Jan van Gent” Annoniciadenstraat 1 Gent
Besproken onderwerpen:
1. Het feit dat quasi alle broeders aanwezig waren op de Algemene Vergadering, doet ons
besluiten dat de keuze om dit ‟s avonds te doen, positief is. Er wordt voorgesteld om dit de
volgende keer terug ‟s avonds te doen.
2. Henri heeft effectief de kas overgedragen zodat definitief het ambt van penningmeester werd
overgedragen aan Paul Mortier.
3. Voor het nieuwjaarsbanket van 2010 is door Etienne de zaak “Caipirihna” Burgemeester
Maenhoutstraat 92/A Merelbeke op 7 februari 2010 vastgelegd. Jean-Pierre kijkt na of dat de
menu bij hem beschikbaar is zoniet vraagt hij deze op bij Jean, zodat hij tijdig de
uitnodigingen kan opmaken en versturen. Jacques geeft aan Jean-Pierre de emailadressen van
Jo De Rammelaere en Manu Decanck. De weduwen van onze afgestorven broeders worden
opnieuw uitgenodigd. Een speciale uitnodiging met alle details wordt eerstdaags naar allen
op gestuurd.
4. De prijs voor het banket is zoals vorig jaar € 65,00 De broeders worden verwacht tegen ten
laatste 12.00 Hr zodat de intronisatie kan starten om 12.30 Hr. Jean zorgt zoals vorig jaar
voor de diploma‟s. Jacques brengt de flessen jenever + bekers mee, Jean brengt voor alle
zekerheid ook nog een fles mee die hij gaat halen bij Henri.
5. Jacques probeerde de Gentse harpist, Marc Hebbelinck, te contacteren om een intermezzo te
brengen tijdens het nieuwjaarsbanket, maar dit kwam wel vrij duur uit. Ook jazz pianist en
zanger Norbert Detaeye werd gecontacteerd maar aangezien er nog diners aan de gang zullen
zijn in de zaak “Caipirihna” wordt dit voorlopig afgevoerd, om de andere aanwezigen niet te
storen.
6. De data van de uitstappen liggen vast, de dag van de Algemene Vergadering zal 13 december
2010 zijn. Het nieuwjaarsbanket zou dan vallen op 6 februari 2011.
7. Jean-Pierre geeft een rekeningetje af van aangekocht briefomslagen, en de broodjes van de
vorige uitstap.
8. De volmacht op naam van Henri Deplus zal worden geannuleerd. Paul doet het nodige, alsook
om de volmacht op zijn naam te laten zetten. Hij vraagt ook dat de uittreksels naar zijn adres
worden gestuurd en niet meer, de ene keer naar Henri en de andere keer naar Jean-Pierre. De
kasstukken die Henri heeft bezorgd aan Jacques worden overhandigd aan Paul.
9. Het verslag van de commissarissen, in bezit van Jean-Pierre zal door hem aan Paul worden
bezorgd. Jacques die de ontwerptekst heeft opgemaakt, mailt dit door naar Paul.
10.Erik heeft schriftelijk zijn nieuwjaarswensen overgemaakt en tevens gemeld dat hij niet kan
aanwezig zijn op het jaarlijks banket.
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11.De lijst met potentiële uitstappen zal door Christian doorgemaild worden naar de leden van de
raad van bestuur.
12.Jacques geeft opdracht om de moule te maken van het “Hoofd” van Julien.
13.Bij deze wordt aan alle broeders gevraagd om de 75 euro van hun jaarlijkse bijdrage (lidgeld)
te betalen en dit liefst vóór 25 januari 2010. Storten op de bankrekening van de broederschap
Record Bank nr 930-0099811-62 Er wordt gevraagd om dit apart te betalen met duidelijke
vermelding dat het gaat om de jaarbijdrage. Wie al op voorhand betaalt voor alle uitstappen
wordt tevens gevraagd om dit duidelijk te vermelden. Tevens wordt gevraagd om altijd
duidelijk te vermelden bij de betalingen waarvoor wordt betaald, zoals voor het
nieuwjaarsbanket.
14.Het huishoudelijk reglement moet gewijzigd worden, wat betreft de leden van de raad van
bestuur, de datum op blz 4 van de laatste algemene vergadering, de lijsten van de leden en
van de stichtende leden. Jean-Pierre zal de wijzigingen doorvoeren en deze doormailen naar
Jean zodat dit ook op de website kan aangepast worden.
15.Er volgde een korte bespreking van de website die prima is en alle info bevat over onze
broederschap, webmaster Jean heeft met succes een overzichtelijke website gemaakt.
16.Volgende vergadering is gepland op dinsdag 2 februari 2010 om 18 uur, in café “Den Hoed”
Griendeplein Gent (horecazaak van kleinzoon van Lucien).
De vergadering werd afgesloten om 19.40 Hr.

Jean-Pierre Rogiest
jean-pierre.rogiest@pandora.be

In jullie agenda te noteren
Uitstappen:
1. 19/4/2010
2. 21/6/2010
3. 20/9/2010
4. 15/11/2010
Alg vergadering 13/12/2010
Nieuwjaarsbanket 6/02/2011 !
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Verslag van de Raad van Bestuur dinsdag 2 februari 2010
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Etienne Van Bever, Paul Mortier
Locatie: “ ‟t Vrij Dags Gevoel ” Vrijdagmarkt 29 Gent
Besproken onderwerpen:
1.Paul Mortier heeft ervoor gezorgd dat alle bewegingen en overzichten van de kas en de bank
door het bestuur kunnen mee gevolgd worden via de computer, evenals de recente ledenlijst is
aldaar consulteerbaar. Op basis van deze gegevens kon worden vastgesteld dat er tot op heden 46
inschrijvingen zijn voor het Nieuwjaarsbanket en 1 broeder die enkel zal aanwezig zijn op de
intronisatie en de receptie. Ook zal gemakkelijker kunnen nagegaan worden welke broeders zich
voor de diverse uitstappen hebben ingeschreven.
2.Paul zal zorgen voor voldoende fondsen op zondag aanstaande, zodat de afrekening in
“Caipirihna” kan worden uitgevoerd.
3.Voor het Nieuwjaarsbanket van 2010 in “Caipirihna” Burgemeester Maenhoutstraat 92/A
Merelbeke op 7 februari 2010 is alles vastgelegd. Jean zorgt zoals vorig jaar voor de diploma‟s en
voor de flessen jenever.
4.De data van de uitstappen liggen vast, de dag van de Algemene Vergadering zal 13 december
2010 zijn. Het Nieuwjaarsbanket zou dan vallen op 6 februari 2011. Lucien heeft een voorstel
voor de uitstap van april, namelijk naar het kasteel van Bouillon. Er wordt aan Lucien gevraagd
om de eventueel al bekende details mede te delen aan het bestuur, zodat deze kunnen worden
besproken Paul heeft al voorstellen voor uitstappen (Brussels Pandjeshuis – Westerbegraafplaats
Gent) Jean-Pierre moet de mail van Lucien nog doorsturen naar Christian.
5.Het verslag van de commissarissen van de voorbije algemene vergadering, dat nog in bezit was
van Jean-Pierre is bezorgd aan Jacques die dit overmaakt aan Paul.
6.André Sierjacobs heeft de wens geuit om terug bij de broederschap te komen. Jacques bezorgt
aan Jean-Pierre de gegevens zodat André kan worden uitgenodigd vanaf onze volgende uitstap.
7.Blijkbaar heeft Luc De Wilde zijn “oorkonde” nog niet ontvangen Er wordt aan Patrick
gevraagd of deze beschikbaar is, zoniet wordt het betaalde bedrag teruggestort.
8.Op drie broeders na hebben allen hun ledenbijdrage betaald.
9.Vrijdag wordt de moule van “Julien” opgehaald door Jacques en wordt het beeld door hem
afgehaald zodat “Julien” tevens aanwezig kan zijn tijdens het Nieuwjaarsbanket..
10.Volgende vergadering is gepland op maandag 1 maart 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags
Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29
De vergadering werd afgesloten om 19.05 Hr.

Jean-Pierre Rogiest
jean-pierre.rogiest@pandora.be
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In jullie agenda te noteren
Uitstappen:
5. 19/4/2010
6. 21/6/2010
7. 20/9/2010
8. 15/11/2010
Alg vergadering 13/12/2010
Nieuwjaarsbanket 6/02/2011 !
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 1 maart 2010
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Paul Mortier en Jean-Pierre
Rogiest
Locatie: “ ‟t Vrij Dags Gevoel ” Vrijdagmarkt 29 Gent 18.00u
Besproken onderwerpen:
1. Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.
2. Paul Mortier meldt de volgende financiële toestand (op de bankrekening): € 4990,00 op de
spaarrekening en € 324,00 op de zichtrekening.
3. Paul kijkt na wie lidgeld betaald heeft en informeert de leden die achterstaan.
4. André Sierjacobs zal vanaf heden ook terug de verslagen ontvangen. Jean-Pierre zal een mailtje sturen
met het verzoek om het lidgeld te storten en met de melding dat André terug alle uitnodigingen en
verslagen zal krijgen.
5. Patrick heeft nog niet gereageerd op de vraag of de oorkonde voor Luc De Wilde nog effectief
beschikbaar is. Indien niet wordt het betaalde bedrag teruggestort..
6. De moule van “Julien” opgehaald door Jacques is terug ten zijn huize, na aanwezig geweest te zijn op
het nieuwjaarsbanket. Er wordt nog nagedacht of dit niet kan gegoten worden in een kunststof.
Hiervoor wordt gevraagd of Werner Claerman of Luc Van Acker een mogelijkheid ziet.
7. Voor de volgende uitstap op 19/04/2010 wordt gedacht aan een diner in de Handelsbeurs op de Kouter
te Gent gekend als “ HA‟ “ Er is een optie genomen door Jacques. Het concertgebouw “De Beurs “ is
ook door Jacques gereserveerd, om dit ‟s morgens te bezoeken eventueel samen met de Cercle
Artistique op de Recollettenlei. Hiervoor werd Willy De Bundery (stadgids in Gent) gecontacteerd om
na te kijken wie ons kan toegang verschaffen en rondleiden. In de namiddag kan een bezoek voorzien
worden aan “Gruut” brouwerij te Gent (Jean neemt contact op met de uitbaters)
8. Een volgende uitstap, voor 21 juni 2010, ingericht door Paul Mortier, kan zijn “het Geuzenkerkhof”
(Westerbegraafplaats Palinghuizen Gent) en diner in “In De Groene Staeck” te Mariakerke-Kolegem.
9. Volgende vergadering is gepland op maandag 5 april 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te
Gent, Vrijdagmarkt 29
De vergadering werd afgesloten om 20.00 Hr.
Jean-Pierre Rogiest
jean-pierre.rogiest@pandora.be
In jullie agenda te noteren
Uitstappen:
1. 19/4/2010
2. 21/6/2010
3. 20/9/2010
4. 15/11/2010
Algemene vergadering 13/12/2010
Nieuwjaarsbanket 6/02/2011 !
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 april 2010
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Paul Mortier en Jean-Pierre Rogiest
Locatie: “ Ha‟ ” Kouter 29 Gent was voorzien maar kon ons niet ontvangen. Het bestuur heeft zich verplaatst naar de eerder
voorziene locatie “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.

Besproken onderwerpen:
1 Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.
2 Paul Mortier meldt de volgende financiële toestand (op de bankrekening): € 5250,00 op de spaarrekening en €
116,65 op de zichtrekening.
3 Paul meldt dat alle leden betaald hebben, met uitzondering van Henri Deplus. Paul gaat op vakantie naar de USA
vanwaar hij ons toch op de hoogte zal houden on-line van de stortingen.
4 André Sierjacobs zal vanaf heden ook terug de verslagen ontvangen. Het e-mailadres dat bij Jean-Pierre bekend was
blijkt niet meer juist te zijn. Jean-Pierre zal het GSM nummer van André proberen.
5 Patrick heeft nog niet gereageerd op de vraag of de oorkonde voor Luc De Wilde nog effectief beschikbaar is. In
afwachting van reactie wordt het betaalde bedrag teruggestort door Paul
6 De moule van “Julien” opgehaald door Jacques is nog altijd ten zijn huize. Jacques moet nog vragen aan Werner
Claerman of Luc Van Acker of zij omtrent een te maken afgietsel een ideeën of suggesties hebben.
7 Voor de volgende uitstap op 19/04/2010 wordt een diner in de Handelsbeurs op de Kouter te Gent en gekend als “
Ha‟ “ vastgelegd. (Rolletje van Breydelham met groene asperges en Tierentijndressing – Lamsfilet met groentengratin
en witloofstronkje en tijmsaus – Pana Cota met rode vruchten).
8 Samenkomst is in “Ha‟” Kouter Gent om 09.00 Hr met een ontbijt (ontbijtkoekjes door JP) Daarna (om 10.00 Hr)
volgt het bezoek aan het gebouw “Handelsbeurs “ inbegrepen de “Hoofdwacht” onder leiding van Wolf Raman. In de
namiddag na het diner volgt een bezoek aan “Gruut” brouwerij te Gent Jean vraagt na of er iemand een uitleg kan
geven en of er moet gereserveerd worden.
9

De volgende uitstap, voor 21 juni 2010, ingericht door Paul Mortier, zal zijn “het Geuzenkerkhof”
(Westerbegraafplaats Palinghuizen Gent) en diner in een locatie die nog moet worden bepaald aangezien de
“Groene Staak” te Mariakerke die dag niet open is.

10 De uitstap in september zou eventueel “Speelhal De Pierbol” te Kloosterzande kunnen zijn, Jean-Pierre zoekt via
internet informatie. Eveneens wordt nagekeken of een rondvaart met diverse kajuitboten rond Gent mogelijk is.
Aangezien Etienne binnenkort terug naar “Caipirinha” in Merelbeke gaat zal hij – gezien de zeer positieve
ervaring – al een optie nemen voor de komende nieuwjaarssamenkomst.
11 Volgende vergadering is gepland op maandag 10 mei 2010 (een weekje later om Paul toe te laten aanwezig te zijn)
om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 (Jean-Pierre geeft nu al forfait aangezien hij
zijn jaarlijkse uitstap maakt naar St Tropez )
De vergadering werd afgesloten om 19.35 Hr.
Jean-Pierre Rogiest
jean-pierre.rogiest@pandora.be
In jullie agenda te noteren uitstappen:
9. 19/4/2010
10. 21/6/2010
11. 20/9/2010
12. 15/11/2010
Algemene vergadering 13/12/2010
Nieuwjaarsbanket 6/02/2011 !
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 10 mei 2010
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Paul Mortier
Locatie: locatie “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.
(afwezig: Jean-Pierre Rogiest jaarlijkse uitstap maakt naar St Tropez)

Besproken onderwerpen:
1.

Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.

2.

Paul Mortier meldt de volgende financiële toestand (op de bankrekening): € 4850,00 op de spaarrekening en €
176,56 op de zichtrekening.

3.

Paul meldt dat 17 leden betaald hebben en 1 genodigde. Er is ook één ontbrekende betaling. De voorzitter zal
uitzoeken wei dit kan zijn.

4.

André Sierjacobs blijft nog steeds een raadsel wat zijn e-mailadres betreft. Wij blijven proberen !!!

5.

Patrick is nog steeds opzoek naar de oorkonde voor Luc De Wilde. Hij zal ook uitzoeken of er nog nadere broeders
een oorkonde moeten hebben. Patrick zal ook zijn lidgeld betalen.

6.

De uitstap naar de Handelsbeurs mag als geslaagd worden genoteerd. Het eten was ook in orde.

7.

De volgende uitstap, voor 21 juni 2010, ingericht door Paul Mortier, “het Geuzenkerkhof” (Westerbegraafplaats
Palinghuizen Gent) is volledig in orde. Het diner zou kunnen doorgaan in restaurant „FOUDUGOUT‟ te
Lovendegem. Het bestuur zal gaan proeven, de datum dient nog te worden bepaald.

8.

De uitstap in september zou eventueel door Lucien De Rudder worden georganiseerd ergens aan zee. Lucien zal bij
de volgende vergadering worden uitgenodigd zodat hij zijn voorstel kan toelichten en uiteenzetten.

9.

Etienne heeft contact genomen met “Caipirinha” in Merelbeke en een optie genomen voor de komende
Nieuwjaarssamenkomst. Dit zou doorgaan op zondag 7 februari 2011.

10. Volgende vergadering is gepland op maandag 7 juni 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent,
Vrijdagmarkt 29
De vergadering werd afgesloten om 19.35 Hr.
Jean Statius
ceremoniemeester
In jullie agenda te noteren uitstappen:
1. 21/6/2010
2. 20/9/2010
3. 15/11/2010
Algemene vergadering 13/12/2010
Nieuwjaarsbanket 7/02/2011 !
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 juni 2010
Aanwezig : Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Paul Mortier, Jean-Pierre Rogiest.
Uitzonderlijk was ook ook Lucien Derudder uitgenodigd en aanwezig.
Locatie: “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.
Besproken onderwerpen:

1.

Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.

2.

Paul Mortier meldt de volgende financiële toestand (op de bankrekening) € 4850,00 op de spaarrekening en
€ 649,50 op de zichtrekening.

3.

Paul moet nog nakijken wie nog niet zou betaald hebben. Erik Van der Bracht kon, alhoewel ingeschreven niet
komen op de vorige uitstap omwille van de vulkaan-perikelen. De door hem betaalde som word terugbetaald.

4.

De volgende uitstap op 21 juni 2010, ingericht door Paul Mortier, “het Geuzenkerkhof” (Westerbegraafplaats
Palinghuizen Gent) is volledig in orde. Samenkomst is in taverne “Pirelli” te Gent, Palinghuizen 147.
(0474/554773) om 09.00 Hr waar koffie en ontbijtkoeken zullen geserveerd worden. Om 10.00 Hr worden we
opgehaald door Ann Hernalsteen die de rondleiding geeft. Het diner gaat door in restaurant „Fou du Gout‟ te
Lovendegem, Kasteeldreef om 13.00 Hr.

5.

Lucien Derudder komt zijn voorstel van daguitstap toelichten. Hij wenst de uitstap op 20 september 2010 te
organiseren. Met de bus zouden wij naar Wervik rijden om daar het Tabaksmuseum te bezoeken. De plaats van het
diner ligt nog niet vast. Wellicht wordt dit “Culinair” te Lauwe, voor zover de uitbater ons wil ontvangen op zijn
sluitingsdag. In de namiddag zouden wij een tabaksboer bezoeken en de dag afsluiten in de “Pompeschitter” te
Dadizele. Details volgen. Lucien zorgt ook voor de reservatie van de bus.

6.

De voorstellen voor uitstappen voor november worden verder onderzocht. Een bijkomend voorstel is het bezoek
aan de Gasterminal te Zeebrugge, maar zo laat op het jaar zou dit wel eens fris kunnen uitvallen. Er wordt
geopteerd om dit uit te stellen naar later.

7.

Het afgieten van de moulle van het beeld (hoofd) van Julien is nog niet gemaakt. Broeder Antoine Van Acker
(samen met broeder Werner Claerman) kijkt na of hij dit werk aankan.

8.

Antoine Van Acker meldt ons tevens dat er diverse draaiorgelfestivals zijn waar hij zal aan deelnemen:
-

9.

19/06 te Veurne van 10.00 tot 18.00
25/07 te Dendermonde
12/09 te Geraardsbergen

Dominique Morel meldde ons dat hij verkozen is tot Grootmeester van de Confrérie van de Roze Olifant van de
Brouwerij Huyghe te Melle. Wij feliciteren hem van harte. Zijn aanbod om de brouwerij Huyghe te bezoeken
wordt aanvaard. Dit zou misschien kunnen doorgaan in november 2010 zodat wij in deze frissere periode wat
dichter bij Gent zitten. Aan Dominique wordt gevraagd dit verder uit te werken.

10. Volgende vergadering is gepland op maandag 5 juli 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent,
Vrijdagmarkt 29
De vergadering werd afgesloten om 19.30 Hr.
In jullie agenda te noteren uitstappen:
1. 20/9/2010
2. 15/11/2010
Algemene vergadering 13/12/2010 „s avonds
Nieuwjaarsbanket zondag 7/02/2011 !
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 juli 2010

Aanwezig: Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Paul
Mortier, Jean-Pierre Rogiest.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.
Besproken onderwerpen:
1. Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.
2. Paul Mortier meldt de volgende financiële toestand (op de bankrekening) € 5350,00 op de
spaarrekening en € 74,62 op de zichtrekening. Gezien er een winst was tijdens de vorige
uitstap van € 45,06 is ons saldo enigszins gestegen.
3. Voor de uitstap op 20 september 2010 werd het restaurant “ De Waterkant” in Wervik door
bepaalde bestuursleden getest en goed bevonden. Met de bus zouden wij naar Wervik rijden
om daar het Tabaksmuseum te bezoeken In de namiddag zouden wij een tabaksboer bezoeken
en de dag afsluiten in de “Pompeschitter” te Dadizele. Lucien zorgt ook voor de reservatie
van de bus die ons in principe ophaalt aan het Griendeplein. Samenkomst wellicht in café
“ Den Hoet “ aan dit pleintje (tussen de Gebroeders Desmetstraat en de Wondelgemstraat) of
mogelijks terug aan “Pirelli‟s” Palinghuizen te Gent.
4. Het afgieten van de moulle van het beeld (hoofd) van Julien is in goede handen van broeder
Antoine Van Acker en broeder Werner Claerman, die onderzoeken op welke wijze dit het best
kan worden gerealiseerd.
5. Voor de uitstap van november 2010 wordt gevraagd aan Dominique Morel of hij zijn voorstel
“bezoek aan brouwerij Huyghe” te Melle verder kan uitwerken.
6. Wie zich geroepen voelt is uitgenodigd op de “Gentse Feesten Maandagbroederssamenkomst”
te Gent, Kammerstraat “Carlos Quinto “ om 19.00 Hr op de dag van de lege portemonnees
zijnde maandag 26/07/2010.
7. Volgende vergadering is gepland op maandag 2 augustus 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij
Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29
De vergadering werd afgesloten om 19.15 Hr.
In jullie agenda te noteren uitstappen:
1. 20/9/2010
2. 15/11/2010
Algemene vergadering 13/12/2010 (‟s avonds)
Nieuwjaarsbanket zondag 7/02/2011 !
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 augustus 2010
Aanwezig: Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Paul Mortier, JeanPierre Rogiest en Lucien Derudder als inrichter van de volgende uitstap.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.

Besproken onderwerpen:
1.

Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.

2.

Paul Mortier meldt dat de financiële toestand ongewijzigd is. Aan Luc Dewilde wordt een bedrag van €
25,00 teruggestort voor de niet ontvangen oorkonde.

3.

Voor de uitstap op 20 september 2010 ziet het programma er als volgt uit:
-

Ontbijtkoeken met koffie in Pirelli‟s Palinghuizen 147 Gent
vertrek met bus naar Wervik
bezoek aan Tabaksmuseum met vooraf een drankje in retroherberg “De Mooriaen”
diner in restaurant “De Waterkant” te Wervik, Lucien vraagt nog naar enkele
suggestiemenu‟s
bezoek met bus aan tabaksboer Antoon Deneudt
afsluiten in café “De Pompeschitter” te Dadizele (JP ook bellen naar uitbater Kristof
Dejonghe) waar streekbieren kunnen gedegusteerd worden
Jacques contacteert ook de Belleman André van Dadizele.

4.

Dominique Morel zal zijn voorstel “bezoek aan brouwerij Huyghe” te Melle verder uitwerken. ‟s
Namiddags is een bezoek gepland aan “Barbier” te Melle, Kerkstraat. Details zijn voor de volgende
vergadering(en)

5.

Op de “Gentse Feesten Maandagbroederssamenkomst” te Gent, Kammerstraat op het terras van “Carlos
Quinto “ op de dag van de lege portemonnees zijnde maandag 26/07/2010 waren 9 broeders, sommigen
met dame. Broeder Henri heeft telefonisch een fles jenever aangeboden aan de aanwezigen, waarvoor
onze hartelijke en broederlijke dank.

6.

Lucien zal tevens info doorsturen over de voorstelling van het boek van ons kandidaat-lid André De
Coene, dat handelt over Gent, dat wellicht zal doorgaan in het Huis Van Alijn. Tevens zal Lucien
navraag doen om tijdens de nieuwjaarssamenkomst een muzikaal klassiek intermezzo in te lassen.

7.

Volgende vergadering is gepland op maandag 6 september 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags
Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 (Paul en Christian zullen afwezig zijn)

De vergadering werd afgesloten om 19.15 Hr.
In jullie agenda te noteren uitstappen:
1. 20/9/2010
2. 15/11/2010
Algemene vergadering 13/12/2010 (‟s avonds)
Nieuwjaarsbanket zondag 7/02/2011 !
Jean-Pierre Rogiest
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 september 2010
Aanwezig: Jacques Vervaet, Jean Statius, Etienne Van Bever, Jean-Pierre Rogiest en Lucien Derudder
als inrichter van de volgende uitstap. Christian Van Parys en Paul Mortier zijn verontschuldigd.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.

Besproken onderwerpen:
1.

Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.

2.

Wegens afwezigheid van Paul Mortier wordt de financiële toestand niet besproken..

3.

Voor de uitstap op 20 september 2010 worden de details van het programma vermeld in de uitnodiging
Jacques zal nog de Belleman Andre van Dadizele vragen.

4.

De uitstap voor november ingericht door Dominique Morel is quasi geregeld. Na een bezoek aan de
brouwerij Huyghe zouden we dineren in het restaurant “Onder den Toren” te Gijzenzele. In de
namiddag pogen we het College van Melle en zijn museum te bezoeken om af te sluiten in café “De
Barbier” in de Kerkstraat te Melle. Dominique vraagt of er broeders zijn die oud-leerling zijn van het
College en hem (of JeanPierre of Jacques) te melden welke het laatste gevolgde schooljaar was.

5.

Op de voorstelling van het boek van ons kandidaat-lid André De Coene, dat handelt over Gent, waren
enkele broeders aanwezig.

6.

Volgende vergadering: op maandag 4 oktober 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent,
Vrijdagmarkt 29

De vergadering werd afgesloten om 19.15 Hr.
In jullie agenda te noteren uitstappen:
- Uitstap november: 15/11/2010
- Algemene vergadering 13/12/2010 (‟s avonds)
- Nieuwjaarsbanket zondag 6/02/2011

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
GSM : 0497/145211
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 oktober 2010
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys en Dominique Morel als inrichter
van de volgende uitstap en later op de avond Jean-Pierre Rogiest. Jean Statius en Paul Mortier zijn
verontschuldigd.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.
Besproken onderwerpen:
1.

Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.

2.

Niettegestaande de afwezigheid van Paul Mortier wordt de financiële toestand besproken. Op de
zichtrekening staat € 78,06 – op de spaarrekening staat € 5235,00.
De vorige uitstap kostte ons € 571,56
De rekening van de bus wordt door Paul betaald zodra hij terug is, de factuur is bij JP aangekomen.

3.

Gezien de grootte van de spaarrekening wordt er van gedachte gewisseld op welke wijze dit het best
kan worden aangewend.

4.

Voor de uitstap op 15 november 2010 wordt voorzien om samen te komen aan de brouwerij Huyghe te
Melle, ingang aan de Geraardsbergsesteenweg (parking rechtover de 2 bierkuipen) Rondgang en uitleg
door de eigenaar. Dan een proefje… Er wordt nog onderzocht of wij vooraf kunnen samenkomen op de
dorpsplein te Melle in café “Melle Rose Place” voor koffie met ontbijtkoeken. Na het bezoek van de
brouwerij is het diner voorzien in restaurant “Onder den Toren” te Gijzenzele. (dit is met de auto
ongeveer 10 minuutjes verwijderd van de brouwerij Huyghe. Het menu ligt quasi vast en zal worden
vermeld in de uitnodiging van november.
In de namiddag zullen we het College van Melle en zijn museum te bezoeken om af te sluiten in café
“De Barbier” in de Kerkstraat te Melle met verrassingsact.

5.

Volgende vergadering: op dinsdag 2 november 2010 om 18 uur, in café “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te
Gent, Vrijdagmarkt 29

De vergadering werd afgesloten om 19.30 Hr.
In jullie agenda te noteren uitstappen:
- Uitstap november: 15/11/2010
- Algemene vergadering 13/12/2010 (‟s avonds)
- Nieuwjaarsbanket zondag 6/02/2011

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
GSM : 0497/145211
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Verslag van de Raad van Bestuur van dinsdag 2 november 2010
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius, Paul Mortier en
Jean-Pierre Rogiest. Later op de avond vervoegde Dominique Morel zich bij het gezelschap.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.
Besproken onderwerpen:

1.

Aangezien de eerste maandag van november samenvalt met de feestdag werd er geopteerd om de
vergadering op de dinsdag nadien te houden.

2.

Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van onze broeder Willem (Wim) Van Hoenacker. Diverse
broeders waren aanwezig op de uitvaart.

3.

Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.

4.

Paul Mortier deelt de financiële toestand mee. Op de zichtrekening staat € 78,06 – op de spaarrekening
staat € 5235,00.

5.

Gezien de grootte van de spaarrekening wordt er van gedachte gewisseld op welke wijze dit het best
kan worden aangewend. Dit is een item dat zal behandeld worden op de Algemene Vergadering,
suggesties zijn dus welkom. Een mogelijk voorstel was dat de kosten van de Algemene Vergadering
worden gedragen door de kas – eventueel gedeeltelijk. Een andere suggestie is dat de broeders met een
speciale uitstap (naar het buitenland?) in de watten worden gelegd en dit aan een gereduceerde prijs.

6.

Voor de algemene vergadering stelt Christian voor om dit eventueel te houden in “Denis Foleys Irish
Pub” op de Graslei 8 te Gent. Hij informeert wat de mogelijkheden zijn qua zaal, prijs, lunch. De
vergadering zou starten om 18.30 Hr om de lunch te kunnen starten om 20.00 Hr

7.

Voor de uitstap op 15 november 2010 wordt voorzien om samen te komen aan de brouwerij Huyghe te
Melle, ingang aan de Geraardsbergsesteenweg 2 (parking rechtover de 2 bierkuipen) om 09.00 u. Paul
zorgt voor de ontbijtkoekjes. Er wordt nog nagekeken of het bestuur kan zorgen voor koffie. Jean zorgt
via zijn lieftallige echtgenoot voor de nodige tassen. Indien dit niet lukt zal Paul via de Ava
wegwerpbekers en houders aankopen. Na het bezoek van de brouwerij is het diner voorzien in
restaurant “Onder den Toren” te Gijzenzele. (dit is met de auto ongeveer 10 minuutjes verwijderd van
de brouwerij Huyghe). Dit is gepland om 12.30 u

8.

Menu:
-

Bloss‟m met hapje
Torentje van appel met rode biet, carpaccio van Sint Jacobsnoot en gelei van
granaatappelen
Gebakken wilde eend met knolselderpuree, verse vijg, boschampignons en whiskeysaus
Panna Cotta van zachte blauwe kaas met rood fruit en frambozencoulis
Koffie met versnaperingen
Rode en witte wijn en water

Jacques zal tijdig aan Dominique de aantallen doorgeven. Aan de broeders wordt evident ook gevraagd
om tijdig in te schrijven en te betalen.
In de namiddag zullen we het College van Melle en zijn museum bezoeken (voorzien met gids om
15.30 u) om daarna af te sluiten in café “De Barbier” in de Kerkstraat te Melle.
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 december 2010
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest. Paul Mortier is
verontschuldigd.
Locatie: “ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.
Besproken onderwerpen:
1.

Zoals altijd wordt de vergadering gestart met het overlopen van het vorige verslag.

2.

Gezien de grootte van de spaarrekening zal de kost van de Algemene Vergadering gedeeltelijk worden gedragen
door de kas. Het komt erop neer dat de leden slechts een symbolische € 10,00 zullen betalen.

3.

De algemene vergadering zal doorgaan op13/12/2010 in “Denis Foleys Irish Pub” op de Graslei 8 te Gent. De
vergadering start om 18.30 Hr om de lunch te kunnen starten om 20.00 Hr. Vooraf is er aperitief met hapjes. Voor
de hoofdschotel is er keuze tussen vlees en vis, ter plaatse te kiezen. Wijn is er naar believen.

4.

Net zoals vorig jaar volgt er geen aparte uitnodiging voor de Algemene Vergadering, gezien de tijdsnood. Aan alle
broeders worden gevraagd om vóór vrijdag 10/12/2010 aan het bestuur te melden of men aanwezig zal zijn en
zoniet aan wie eventueel volmacht wordt gegeven. Uw betaling van € 10,00 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 Het is duidelijk dat er aan eenieder wordt gevraagd om aanwezig te zijn
om aldus geldig (met een voldoende aantal leden) te kunnen stemmen over de onderwerpen.

5.

De onderwerpen die aan bod komen:
welkomstwoord van de voorzitter
overzicht van de voorbije activiteiten
toestand van de kas, bankrekening en andere activa van de broederschap, aanduiding van nieuwe
commissaris
behoud of wijziging van het lidgeld en bijdrage uitstappen
openstaande plaats beheerraad en verkiezing van nieuw lid
intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en aanduiding van respectievelijke peters (deze kandidaten
moeten minstens al 3 keer een activiteit hebben meegemaakt)
suggesties voor een vaste locatie om samen te komen, te vergaderen, enz.
nieuwjaarssamenkomst op 6/2/2011
activiteiten voor 2011 worden dringend gevraagd (voorgestelde data)
mogelijkheid om lidgeld en bijdragen uitstappen ineens te betalen
aanpassing van de informatie op de ledenlijst (lijst te bezorgen door Christian)

6.

Paul neemt voor de vergadering contact op met de 2 controleurs om de kastoestand te laten nakijken.

7.

Paul kijkt de betalingen na en bezorgt voor de vergadering de lijst met leden die hun lidgeld betaald hebben en dus
stemgerechtigd zijn.

8.

Aan de diegenen die iemand hebben uitgenodigd voor een uitstap wordt gevraagd dat zij het daaropvolgende
verslag ook mededelen aan hun genodigde(n)

9.

De nieuwjaarsmaaltijd 2011 is door Etienne in de zaak “Caipirihna” Burgemeester Maenhoutstraat 92/A Merelbeke
op 6 februari 2011 vastgelegd. Etienne laat diverse menus doormailen naar Jean.

10. Voor 2011 zal de vergadering doorgaan op de tweede maandag van januari zijnde 10/01/2011, om 18 uur, in café
“ ‟t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29
11. De vergadering werd afgesloten om 19.30 Hr.
In jullie agenda te noteren uitstappen: Nieuwjaarsbanket zondag 6/02/2011
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
GSM : 0497/145211
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