Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 10 januari 2011
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.

Bij deze wordt aan een ieder gevraagd om tijdig het jaarlijks lidgeld van € 75,00 te willen betalen en wat de
nieuwjaarssamenkomst betreft de voorziene bijdrage van € 60,00 per persoon (€ 5,00 minder dan vorig jaar gezien
er werd beslist dat vanuit de kas - gezien haar toestand, zie hierna- een tussenkomst zal gebeuren) Er wordt nog
eens uitdrukkelijk gevraagd om de bedragen vóór 25/01/2011 apart te betalen of duidelijk te specificeren waarvoor
men betaalt.

3.

Op de spaarrekening staat € 4204,31 en op de zichtrekening € 36,75.

4.

De algemene vergadering kon rekenen op veel belangstelling en de algemene teneur was positief, zowel wat
service, locatie en maaltijd betrof.

5.

Werner heeft 2 afgietsels gemaakt van het hoofd van het “beeld” van Julien, de ene iets beter dan de andere. Dit
zal door “kleine Rudy” worden beschilderd.

6.

De nieuwjaarsmaaltijd 2011 is door Etienne in de zaak “Caipirihna” Burgemeester Maenhoutstraat 92/A Merelbeke
op 6 februari 2011 vastgelegd. Etienne heeft de menu mee en de vergadering maakt een keuze: Aperitief met
hapjes – Kervelroomsoep – Ouderwetse Coquilles St Jacques met Duchesse-aardappelen – Eendenborstfilet met
Acaciahoning Caipirihna – Fijnproevers Dessertbordje – Mokka met versnaperingen. De kandidaat-broeders
André Coene en Guy Van Beneden worden geïntroniseerd en voormalig broeder André Sirejacob wordt
heropgevist als broeder. De weduwen van de overleden broeders worden traditiegetrouw ook uitgenodigd.

7.

Aan ieder wordt gevraagd naar suggesties of organisaties van uitstappen 2011.

8.

De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van februari zijnde 7/02/2011, om 18 uur, in café
“ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29

9.

De vergadering werd afgesloten om 19.00 Hr.

In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 18/04, 20/06, 19/09 en 21/11
algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
GSM : 0497/145211

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 februari 2011

Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Paul Mortier en Jean-Pierre Rogiest.
Jean Statius kwam later.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29.
Besproken onderwerpen:
1.

De algemene teneur van de voorbije nieuwjaarsmaaltijd was zeer positief. Er wordt voorgesteld dat in de
toekomtst, als iemand een glaasje wil betalen na het nieuwjaarsdiner of tijdens een uitstap voor zijn verjaardag, of
zo maar, dat de bijdrage per broeder wordt beperkt tot € 20,00 – zeker nu de kastoestand er toch altijd op verbetert.

2.

Op de spaarrekening staat € 6604,31 en op de zichtrekening € 180,75.

3.

Aan ieder wordt nog eens gevraagd naar suggesties of organisaties van uitstappen 2011.

4.

De pentekening "Brouwershuys" die destijds werd gegeven aan de Maandagbroeders bevindt zich momenteel bij
Jean Pierre, deze zou een betere bestemming zou moeten kunnen krijgen.

5.

Jo De Rammelaere stelt een uitstap voor met Vespa. Dit idee rekent op zeer veel bijval maar er is even zeer de
bedenking dat niet iedereen hier van zal kunnen genieten. Daarom wordt voorgesteld dat dit buiten onze normale 4
uitstappen zou vallen. Dit geldt eveneens voor de zeiltocht van onze nieuwe broeder Guy Van Beneden. De
geïnteresseerde broeders kunnen hierover rechtstreeks aangesproken worden (graag via Jean-Pierre ). Broeder
Manu De Canck heeft een voorstel van bezoek aan de Loge (Koperstraat, buurt van de Papegaaistraat)

6.

Als voorstel voor de eerste uitstap in 18 april: Broeder André Coene stelt een rondleiding in het Elisabethbegijnhof
St Amandsberg voor samen met een tentoonstelling die hij mede organiseert. Een mogelijke locatie voor een diner
is Ter Toren Bernadettestraat Gent. Ideeën hieromtrent zijn uiteraard welkom. Definitieve afspraken de volgende
vergadering.

7.

Voorstel voor 20/06/2011: de Balegemse steengroeven en de jeneverstokerij (broeder Willy Verlee).
Voorstel voor 19/09/2011: buitenactiviteit ?
Voorstel voor 21/11/2011: papierfabrieken in Langerbrugge (Broeder Marc De Blieck)

8.

Er wordt voorgesteld dat er tijdens de zomer eveneens een samenkomst zou zijn met (de) dames, ook buiten het
normale circuit van de 4 uitstappen. bvb barbecue. Wie doet een voorstel ?

9.

Aan Henri Deplus zal, gezien zijn voorbije staat van verdienste, aangeschreven worden door Jean met verzoek of
hij erelid wil worden. Er wordt akte genomen van het feit dat Victor De Clercq heeft medegedeeld dat hij niet
langer wil uitgenodigd worden voor onze activiteiten, dit louter omwille van familiale redenen.

10. Nog een beperkt aantal broeders hebben hun bijdrage niet betaald. Zij worden hierover persoonlijk gecontacteerd.
11. De recente lijst van de broeders is bijgewerkt en zal verdeeld worden zodat iedereen over informatie beschikt van
alle broeders. Het is evident dat deze informatie met de nodige respect en discretie moet worden behandeld.
12. Het rekeningnummer van onze broederschap is
IBAN : BE51 9300 0998 1162
BIC :
HBKABE22
13. De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van maart zijnde 7/03/2011, om 18 uur, in café
“ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29
14. De vergadering werd afgesloten om 20.02 Hr.
In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 18/04, 20/06, 19/09 en 21/11
algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

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

GSM : 0497/145211

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 maart 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Paul Mortier, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest.
Broeder Lucien kwam later ons vervoegen
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29. aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1.

Onze broeder – en nestor – André Mortier is opgenomen in Jan Palfijn na een hersenbloeding. Hij ligt op kamer
352 (bezoek van 11.00 tot 20.00) André is nog zeer bewust en zal uw bezoek op prijs stellen.

2.

Op de spaarrekening staat € 6950,00 en op de zichtrekening € 122,06. Iedereen heeft zijn lidgeld voor 2011
betaald. Bedankt iedereen voor de stipte betaling.

3.

Aan ieder wordt nog eens gevraagd naar suggesties of organisaties van uitstappen.

4.

De recente lijst van de broeders is bijgewerkt en deze informatie zal worden verspreid door Christian aan alle
broeders die een mailadres hebben. Jean-Pierre stuurt ze per post door aan de anderen. Het is evident dat deze
informatie met de nodige respect en discretie moet worden behandeld.

5.

De pentekening "Brouwershuys" die destijds werd gegeven aan de Maandagbroeders bevindt zich momenteel nog
bij Jean-Pierre, deze zou een betere bestemming moeten kunnen krijgen. De buste van Julien bevindt zich nog altijd
bij Werner, die het nieuwe hoofd beschildert.

6.

Voorstel voor de eerste uitstap in 18 april: het Elisabethbegijnhof St Amandsberg. Broeder André Coene stelt een
rondleiding voor samen met uitleg bij een tentoonstelling die hij mede organiseert, namelijk “De Stad van de Grote
Madammen in Gent” (nieuw boek) Aansluitend kan in het begijnhof eventueel een bezoek gebracht worden aan het
atelier van Miejef Callaert, die aquarellen maakt. Er is parkeerplaats in het begijnhof zelf, ingang via Schoolstraat
en Jan Roomsstraat. In de ontmoetingsruimte zal André nagaan of er koffie is. Een mogelijke locatie voor een diner
is Ter Toren Bernadettestraat of Le Jardin Bleu in St Kruis Winkel. Paul informeert. Andere ideeën hieromtrent
zijn uiteraard welkom. Verdere concrete afspraken met André de volgende vergadering.

7.

Voorstel voor 20/06/2011: de Balegemse steengroeven en de jeneverstokerij (broeder Willy Verlee).
Voorstel voor 19/09/2011: buitenactiviteit ?
Voorstel voor 21/11/2011: papierfabrieken in Langerbrugge (Broeder Marc De Blieck)
Er zijn 2 voorstellen voor Oostende: een voorstel van André Sierjacobs (organisatie Dienst Toerisme ) om in
Oostende een “vismijnwandeling” te doen en “Fort Napoleon” te bezoeken.
Broeder Luc Van Acker heeft een persoonlijk culinair idee met aansluitend een bezoek aan het Oorlogsmuseum te
Raversijde. Zijn concreet voorstel wordt verwacht.
Een bezoek aan de Loge te Gent, Koperstraat voorstel van Manu wellicht begin 2012.
Een bezoek aan de vioolbouwatelier in de Voskenslaan te Gent, voorstel van Paul, wordt tevens opgenomen in de
lijst van mogelijke uitstappen.

8.

Een samenkomst met (de) dames, ook buiten het normale circuit van de 4 uitstappen zou een bezoek (met lunch)
kunnen zijn aan de “Wereldkampioen barbecue” te Maldegem. Paul informeert zich. Er wordt gezocht naar een
gepaste datum.

9.

Voor de nieuwjaarssamenkomst 2012 (!) zal er op voorspraak van Marc De Blieck contact worden genomen met
“De Lozen Boer” te Lochristi.

10. Het rekeningnummer van onze broederschap is
IBAN : BE51 9300 0998 1162
BIC :
HBKABE22
11. De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van april zijnde 4/04/2011, om 18 uur, in café “ ’t Vrij
Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping. Alle broeders die dit wensen zijn welkom op een
bestuursvergadering.
12. De vergadering werd afgesloten om 19.25 Hr.

www.broederschapdermaandagvrienden.net

In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 18/04, 20/06, 19/09 en 21/11
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 april 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Paul Mortier, Jean
Statius, Jean-Pierre Rogiest, Lucien Derudder en André Coene.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:

1. Broeder André Mortier ligt nog altijd in het ziekenhuis, nu in kamer 352 i.p.v. 357. In
de voormiddag is er het minste volk. Een kort bezoekje is altijd welkom.
2. Op de spaarrekening staat € 6950,00 en op de zichtrekening € 122,06; dus
ongewijzigd.
3. Aan ieder wordt nog eens gevraagd naar suggesties of organisaties van uitstappen.
4. De recente lijst van de broeders is bijgewerkt en deze informatie is verspreid door
Christian aan alle broeders die een mailadres hebben. Jean-Pierre stuurt ze per post
door aan de anderen. Het is evident dat deze informatie met het nodige respect en
discretie moet worden behandeld.
5. De pentekening "Brouwershuys" die destijds werd gegeven aan de Maandagbroeders
bevindt zich nog altijd bij Jean-Pierre, deze zou een betere bestemming moeten
kunnen krijgen. De buste van Julien bevindt zich nog altijd bij Werner, die het nieuwe
hoofd beschildert.
6. De eerste uitstap op 18 april wordt georganiseerd door André Coene: het SinteElisabethbegijnhof St Amandsberg.
Dit bezoek bestaat uit een rondleiding en een uitleg bij een tentoonstelling die André
Coene mede organiseert, namelijk “Het Sinte-Elisabethbegijnhof en de familie Van
Arenberg 1872 – 1934” ingericht naar aanleiding van de presentatie van een nieuw
boek “Grote Madammen”
Er is een nieuwe parkeerplaats in het begijnhof zelf, ingang via
Schoolstraat en Jan Roomsstraat of via de Engelbert Van Arenbergstraat.
Er wordt gevraagd aandacht te besteden aan de werken die aan de gang zijn
in het Begijnhof. Vanuit de hoofdingang van de begijnhofkerk gaat men
naar rechts altijd rechtdoor tot aan de parking.
In het convent St Jozef wordt de koffie geserveerd met de traditionele
koffiekoekjes, en dit vanaf 09.00 u. (Zie ingevoegd plan aub.)
Om 9.45 u begint de wandeling met uitleg over het Begijnhof en over de
werking van de VZW die het Begijnhof beheert.
Na de wandeling wordt de gelegenheidstentoonstelling (die tot 8 mei loopt)
over de relatie tussen de adellijke familie Van Arenberg en het begijnhof
van St Amandsberg bezocht
Een pre-aperitief in convent St Jozef rond 12.00 is voorzien
www.broederschapdermaandagvrienden.net

-

Het diner gaat door in “Hotel de Lourdes” te Oostakker, Onze Lieve
Vrouwdreef 6 waar wij verwacht worden om 13.00 u
In de namiddag is er enkel een samenzijn gepland

7. Paul Mortier heeft nog een bezoek aan Ronse in petto, en dit aan de glaskunstenaar
Leenknecht en een stadsbeiaardier, dit zal echter voor 2012 of later zijn.
8. Een samenkomst met (de) dames, ook buiten het normale circuit van de 4 uitstappen
zou een bezoek (met lunch) kunnen zijn aan de “Wereldkampioen barbecue
Elckerlijck” te Maldegem. Paul zal tegen een van de volgende vergaderingen
hieromtrent meer informatie hebben.
9. Voor de nieuwjaarssamenkomst 2012 (!) zal er op voorspraak van Marc De Blieck
contact worden genomen met “De Lozen Boer” te Lochristi. Voor alle zekerheid zal
Etienne Van Bever toch ook al “Caipirinha” reserveren
10. Het rekeningnummer van onze broederschap is
IBAN : BE51 9300 0998 1162
BIC : HBKABE22
11. De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van mei zijnde
2/05/2011, om 18 uur, in café “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de
eerste verdieping. Broeders die de vergadering wensen bij te wonen zijn welkom.
12. De vergadering werd afgesloten om 19.35 Hr.

In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 18/04, 20/06, 19/09 en 21/11
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

jean-pierre.rogiest@pandora.be

GSM : 0497/145211

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 9 mei 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius,
later komt Lucien Derudder erbij.
De vaste bestuursleden Guy Mortier en Jean-Pierre Rogiest zijn verontschuldigd.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
13. Broeder André Mortier zal vanaf morgen verblijven in “de Refuge” aan de Coupure Links. Kamer 317. bezoek tss
10.30u en 20u
14. Gezien de afwezigheid van Paul Mortier wordt de stand van de spaarrekening en de zichtrekening niet besproken.
15. Aan ieder wordt nog eens gevraagd naar suggesties of organisaties van uitstappen.
16. De uitstap op 18 april, georganiseerd door André Coene: het Sint-Elisabethbegijnhof St. Amandsberg, was een groot
succes. Tot opluchting van het bestuur weten wij nu zeker dat er geen enkele broeder is ingetreden als BOGAARDE.
Er zijn vier broeders die het boek “Grote Madammen” hebben besteld. De voorzitter doet het nodige om die te leveren.
17. Wat de samenkomst met (de) dames, bij de “Wereldkampioen barbecue Elckerlijck” te Maldegem, betreft; wachten wij
de uitwerking van broeder Paul af. In ieder geval laat de voorzitter een passend en prachtige BBQ outfit zien. De
voorzitter gaat na hoeveel dit zou kosten.
18. Marc De Blieck heeft bevestigd dat de uitstap naar de papierfabriek te Langerbrugge zou kunnen doorgaan in november.
19. Wat de eerstvolgende uitstap – in juni – betreft rekenen wij op het initiatief van Willy Verlee. Wij zouden dan een
bezoek brengen aan het bedrijf van Willy, zijnde de steengroeve van Balegem.
20. Het verleggen van de Nieuwjaarssamenkomst 2012 van “Caipirinha” naar “De Lozen Boer” te Lochristi is nog geen
zekerheid. Wij wachten af naar de gegevens van Marc De Blieck omtrent het kostenplaatje.
21. De volgende vergadering zal doorgaan op 6 juni 2011, om 18 uur, in café “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt
29 op de eerste verdieping. Broeders die de vergadering wensen bij te wonen zijn welkom. Broeder Willy Verlee zal
zeker worden uitgenodigd.
22. Broeder Lucien Derudder gaat, ivm de uitstap van 19/9, na of we per boot of bootjes vanuit Gent naar Bachte-Maria
Leerne kunnen varen om daar in Au Bain Marie eventueel op het terras (of binnen) kunnen lunchen.

23. De vergadering werd afgesloten om 19.05 Hr.

In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 20/06, 19/09 en 21/11
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

Jean Statius
Secretaris a.i. – ceremoniemeester – webmaster – enz….

jean-pierre.rogiest@pandora.be GSM : 0497/145211

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 juni 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Paul Mortier, Jean Statius, Jean-Pierre Rogiest,
Lucien Derudder en Willy Verlee.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1.

Op de spaarrekening staat € 6750,00 en op de zichtrekening € 88,69.

2.

Een mogelijke samenkomst met (de) dames, ook buiten het normale circuit van de 4 uitstappen zou een bezoek
(met lunch) zijn aan de “Wereldkampioen barbecue Elckerlijck” te Maldegem. Paul heeft zich geïnformeerd en de
prijzen zijn om achterover te vallen. (tussen de € 80,00 en € 100,00) De locaties zijn Het Moment te Nevele, Le
Bateau te Gent en een zaak in de Zebrastraat. De barbecue oogt spectaculair maar de prijs is overdreven. Er wordt
gezocht naar een alternatief. Er wordt nagekeken of er op een andere locatie iets kan worden georganiseerd en dit
6, 7 of 13, 14 augustus 2011. Etienne vraagt na in Nevele bij een slager, Lucien vraagt na in café “ Den Hoet” op
het Griendeplein te Gent en JP vraagt na in Au Bain (cafétaria zwembad Van Eyck) Veermanplein te Gent. Alle
info wordt doorgegeven aan Paul die coördineert.

3.

De boeken “Grote Madammen” zijn betaald. Aan André Coene werd gevraagd om af te spreken met Jacques
Vervaet i.v.m. de bezorging. Deze zijn uitverkocht zijn…en zijn in herdruk.

4.

Voor de uitstap van 19 juni wordt gevraagd om bottinen mee te nemen in geval van slechts weer. ’s Morgens is in
de buurt de samenkomst met het traditioneel ontbijt bij stokerij Van Damme (Stokerij te Balegem), dan volgt het
bezoek aan de steengroeven van Willy Verlee en daarna is er bezoek aan de stokerij zelf. Diner is voorzien is “Ma
Racine” te Zottegem, Vestenstraat 95 (niet ver van het Egmontkasteel) – www.maracine.be JP probeert te zorgen
voor een fles Keizer Karel voor de stokerij, Jean zorgt voor een fles jenever Julien voor de Balegemse
steengroeven.

5.

Voor de november uitstap verwachten wij de info van Marc De Blieck.

6.

De samenkomst voor nieuwjaar werd besproken. “De Lozen Boer” in Lochristi is nog niet zeker gezien nog geen
bevestiging van Marc De Blieck. Etienne informeert terug naar de locatie van vorig jaar .

7.

De uitstap voor de tocht van september (boottocht op de Leie) voorgesteld door Lucien wordt zowel door Lucien
als door de aanwezigen wegens de te hoge kostprijs afgevoerd. Lucien onderzoekt verder een bezoek aan een
huisbrouwerij St Canarus te Cottem (Deinze) en een bezoek aan het museum van Deinze en de Leie. Een alternatief
is Holeki te Wetteren, een semi-industriële groothandelsbakkerij.

8.

Het rekeningnummer van onze broederschap is
IBAN : BE51 9300 0998 1162
BIC :
HBKABE22

9.

De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van juli zijnde 4/07/2011, om 18 uur, in café “ ’t Vrij
Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping. Broeders die de vergadering wensen bij te wonen
zijn welkom.

10. De vergadering werd afgesloten om 19.35 Hr.
In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 20/06, 19/09 en 21/11
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 juli 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius, Jean-Pierre Rogiest als
leden van de Raad van Bestuur. Lucien Derudder, André Sirejacob en Eric Schatteman waren tevens aanwezig.
Paul Mortier is verontschuldigd
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1.

Op de spaarrekening staat € 6550,00 en op de zichtrekening € 325,25.

2.

De samenkomst met (de) dames buiten het normale circuit van de 4 uitstappen wordt dus de
luxebarbecue te Merelbeke, in de “Caipirinha” op 7 augustus 2011 om 12.00 u Er is een aperitief, een
uitgebreide BBQ en dessert en koffie met versnaperingen, wijnen inbegrepen. Voor de deelname
betalen de broeders (en eventueel partner) elk € 25,00. Dit is dus een serieuze tussenkomst van onze
kas. Eventuele genodigden betalen € 60,00 ( = kostprijs!) Als kledij wordt voorgesteld “casual”, dus
geen kostuum met das. Er wordt gevraagd om zo snel mogelijk te bevestigen en te betalen, zeker vóór
31 juli 2011.

3.

De uitstap van 19 juni was dik in orde. Jean moet nog een fles jenever aan Willy bezorgen.

4.

Voor de uitstap van november ingericht door Marc De Blieck wordt voorzien dat we de papierfabrieken
van Langerbrugge zullen bezoeken. Marc zoekt nog een restaurant in de buurt.

5.

Voor het komende nieuwjaarsbanket is Cairpirinha te Merelbeke opnieuw gereserveerd.

6.

Tijdens komende Gentse Feesten zullen we traditiegetrouw op de laatste maandagavond (25/07/2011)
samenkomen op het terras van Carlos Quinto, Kammerstraat Gent, dit om 19.00 u

7. De uitstap voor de tocht van 19 september wordt nog gezocht naar een locatie. Het museum van Deinze
& Leie is gesloten op maandag zodat een bezoek hier uitgesloten is. Jacques Vervaet kijkt na of een
bezoek aan de Vlerick Hogeschool Reep Gent gecombineerd met bezoek aan de Roei – en/of Kajakclub
GEKKO Watersportbaan mogelijk is.
8. Broeder Christian heeft een schouderlint ontworpen ( met de hulp van zijn echtgenote ) met
de opschriften van de Broederschap en dat zal gebruikt worden bij de intronisatie van nieuwe
broeders. Dit lint zal bewaard worden door onze ceremoniemeester Jean.
9.

Het rekeningnummer van onze broederschap is IBAN : BE51 9300 0998 1162, BIC :

HBKABE22

10. De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van augustus zijnde 1/08/2011, om 18 uur,
in café “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping. Broeders die de
vergadering wensen bij te wonen zijn welkom.
11. De vergadering werd afgesloten om 19.10 Hr.
In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 19/09 en 21/11
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 1 augustus 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius, Paul Mortier en Jean-Pierre
Rogiest als leden van de Raad van Bestuur. Lucien Derudder was tevens aanwezig.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1.

Op de spaarrekening staat € 6.550,00 en op de zichtrekening € 1.075,00.

2.

Voor de samenkomst met (de) dames buiten het normale circuit van de 4 uitstappen op de luxebarbecue te
Merelbeke, in de “Caipirinha” op 7 augustus 2011 om 12.00 u zijn 18 broeders al dan niet met partner
ingeschreven en 3 genodigden zijnde 37 in totaal. De dames van de overleden broeders zullen ook worden
uitgenodigd via telefoon. Jean belt naar Raymonde en Jean-Pierre naar Vera. Etienne zal dinsdag naar Caipirinha
bellen om het definitieve aantal door te geven.

3.

Het is jammer vast te stellen dat sommige broeders niet tijdig antwoorden en dat de voorzitter sommige broeders
moet opbellen om te weten of ze al dan niet komen.

4.

Jean-Pierre zal het bestand van de overleden broeders en de informatie van de weduwen doormailen naar de andere
leden van de Raad van Bestuur.

5.

Jean moet nog altijd een fles jenever aan Willy bezorgen, dit zal gebeuren in september.

6.

Voor de uitstap van november ingericht door Marc De Blieck wordt voorzien dat we de papierfabrieken van
Langerbrugge zullen bezoeken. Marc zoekt nog een restaurant in de buurt.

7.

Tijdens de voorbije Gentse Feesten was er op de laatste maandagavond (25/07/2011) op het terras van Carlos
Quinto, Kammerstraat Gent, dit om 19.00 u 1 moedige broeder aanwezig.

8.

De uitstap voor de tocht van 19 september wordt nog gezocht naar een locatie. Jacques Vervaet kijkt na of een
bezoek aan de Vlerick Hogeschool Reep Gent gecombineerd met bezoek aan de Roei – en/of Kajakclub GEKKO
Watersportbaan mogelijk is. Hiervoor zal Jacques binnenkort het nodige doen. Een alternatief voor de namiddag of
aansluitend aan het ochtendbezoek zou een bezoek kunnen zijn aan het Geraard Duivelsteen.

9.

Broeder Christian heeft het ontworpen schouderlint met de opschriften van de Broederschap dat zal gebruikt
worden bij de intronisatie van nieuwe broeders nog wat aangepast Het lint zal bewaard worden door onze
ceremoniemeester Jean.

10. Er wordt nagekeken of de naam van website van de broederschap kan worden gewijzigd in .gent ipv .net
11. Het rekeningnummer van onze broederschap is IBAN : BE51 9300 0998 1162, BIC :

HBKABE22

12. De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van september zijnde 5/09/2011, om 18 uur, in café “
’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping. Broeders die de vergadering wensen bij te
wonen zijn welkom. Christian zal niet aanwezig zijn.
13. De vergadering werd afgesloten om 19.10 Hr.
In jullie agenda te noteren:
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Uitstappen maandag 19/09 en 21/11/2011
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

jean-pierre.rogiest@pandora.be

Nieuwe GSM : 0496/247 343

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 september 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Paul Mortier en Jean-Pierre Rogiest als leden van de Raad van
Bestuur. Christian Van Parys en Jean Statius zijn verontschuldigd.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1.

Op de spaarrekening staat € 5.450,00 en op de zichtrekening € 79,25.

2.

Voor de samenkomst met (de) dames buiten het normale circuit van de 4 uitstappen op de luxe-barbecue te
Merelbeke, in de “Caipirinha” op 7 augustus 2011 waren 18 broeders al dan niet met partner ingeschreven en 3
genodigden zijnde 37 in totaal. Ieder vond het een zeer geslaagd initiatief.

3.

De uitstap voor de tocht van 19 september staat in principe vast. Jacques Vervaet organiseert bezoek aan de
kajakclub GEKKO de 2de grootste van België en aan de Koninklijke Roeivereniging Club Gent – KRCG één van
de oudste roeiclubs van België 140 jaar jong. Dit zijn 2 “waterclubs” die als goede buren gelegen zijn aan de
Yachtdreef nr 1 en nr 2 (aan de zwaaikom van de Watersportbaan- grote parking met frietkot) Het diner gaat door
in restaurant “ ’t Patijntje “ te Gent. Luc De Wilde gaf 2 lunchsuggesties, Jacques zal nog een hierover nog eens
overleggen met Luc. Na het diner wordt de namiddag afgesloten op het terras van de K.R.C.G.

4.

Jean-Pierre zorgt voor de traditionele koekjes, een espressotoestel, koffie en toebehoren. Jean zorgt voor de
klassieke fles jenever voor de voorzitter van de KRCG.

5.

Op het voorbije optreden van de Gent Symphonic Band onder leiding van broeder Luc Van Acker,de laatste zondag
van augustus op de Kouter te Gent waren diverse broeders met familie aanwezig.

6.

De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van oktober zijnde 3/10/2011, om 18 uur, in café “ ’t
Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping. Broeders die de vergadering wensen bij te
wonen zijn welkom.

7.

Vanuit het verre Spanje kregen we een warm telefoontje van broeder Jean met zonnige en droge groeten aan het
bestuur.

8.

De vergadering werd afgesloten om 19.30 Hr.

In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 19/09 en 21/11/2011
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

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

Nieuwe GSM : 0496/247 343

www.broederschapdermaandagvrienden.net

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 3 oktober 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Paul Mortier,Jean-Pierre Rogiest, Christian Van Parys en Jean Statius als leden van de Raad van
Bestuur. Etienne Van Bever is verontschuldigd. Willy Verlee en Lucien Derudder en (een half uurtje later) Marc De Blieck
waren eveneens aanwezig.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1.

Op de spaarrekening staat € 4.950,00 en op de zichtrekening € 436,98.

2.

Patrick Gustin is al meerdere keren niet naar de uitstappen gekomen. Diverse malen heeft hij zich wel
verontschuldigd. Toch wordt hij officieel gevraagd of hij nog verder bij het Broederschap blijft. Jean stuurt hem
een brief of een mail om te vragen.

3.

Willy Verlee doet een voorstel om de bruinkoolmijnen in Duitsland (tussen Aachen en Köln) te bezoeken. Dit
initiatief wordt toegevoegd aan de lijst van de mogelijke uitstappen voor de toekomst. Rekening houdend met de
afstand en het feit dat zowel langs Antwerpen als via Brussel file te verwachten is, wordt geopperd om eventueel al
de zondag te vertrekken. Tijdens de algemene vergadering zal nagevraagd worden of zo’n uitstap op voldoende
interesse kan rekenen.

4.

De vraag wordt gesteld of het document met de mogelijke - nog niet uitgewerkte uitstappen - ook door de andere
broeders moet kunnen geconsulteerd worden.

5.

De uitstap van september 2011 wordt positief beoordeeld. Wel was het jammer dat de zaal boven wat “koel”
overkwam. Sommigen oordeelden dat het menu niet een super culinair hoogstandje was, alhoewel correct en
lekker.

6.

Luc Van Acker geeft donderdag 6 oktober in het Shoppingcenter Zuid om 18.00 Hr (tot 20.00 hr) een concert
tijdens de koopdagen. Allen daarheen!

7.

De volgende uitstap op 21 november 2011 naar de Papierfabrieken te Langerbrugge wordt ingericht door Marc De
Blieck. Iedereen moet minimum 2 kg papier meebrengen. Dit gaat door van stipt 10.00 Hr tot 12.00 Hr. Het diner
zal doorgaan in restaurant “Sailing Queen” “Eilanderskaai 7 Gent (09/253.82.31) Marc gaat voorproeven, nu
vrijdag, bestuursleden en anderen die zich geroepen voelen kunnen meegaan op de voorproeverij. Het traditioneel
ontbijt zou kunnen doorgaan in de buurt van Lochristi en van daar uit kan via de overzet over het kanaal Gent
Terneuzen naar de Papierfabriek gereden worden. Marc kijkt ook na hoe en waar het ontbijt kan doorgaan.

8.

De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van november zijnde 7/11/2011, om 18 uur, in café “
’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping. Broeders die de vergadering wensen bij te
wonen zijn welkom.

9.

De vergadering werd afgesloten om 19.20 Hr.

In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 21/11/2011
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012

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

GSM : 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 november 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Paul Mortier,Jean-Pierre Rogiest, Christian Van Parys, Jean Statius en Etienne Van Bever als
leden van de Raad van Bestuur. Lucien Derudder was eveneens aanwezig.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1.

Op de spaarrekening staat € 4.950,00 en op de zichtrekening € 400,36.

2.

Luc Van Acker geeft op zaterdag 17 december in de Gemeentehallen te Merelbeke om 20.30 Hr een concert (incl
diner) met de Gent Symphonic Band met als speciale gasten Willy Sommers, Eef, Katleen, Herman en Yves.
Hiervoor werd al een mail verstuurd.

3.

De volgende uitstap op 21 november 2011 naar de Papierfabrieken te Langerbrugge wordt ingericht door Marc De
Blieck. Iedereen moet minimum 2 kg papier meebrengen. Dit gaat door van stipt 10.00 Hr tot 12.00 Hr. Het diner
zal doorgaan in restaurant “Sailing Queen” “Eilanderskaai 7 Gent (09/253.82.31 . De uitnodiging volgt, het diner
staat al vast. Het traditioneel ontbijt zou kunnen doorgaan in de buurt van Lochristi en van daar uit kan via de
overzet over het kanaal Gent Terneuzen naar de Papierfabriek gereden worden. Marc kijkt ook na hoe en waar het
ontbijt kan doorgaan.JP zal aan hem vragen om zo snel mogelijk de details door te sturen om tijdig de
uitnodigingen te kunnen laten vertrekken. Paul zorgt voor de koekjes (aangezien JP door de Horecabeurs wellicht
niet tijdig uit bed geraakt)

4.

Jean brengt 2 flessen jenever mee.

5.

Voor de Algemene Vergadering wordt gekozen om dit te houden in het Vrij Dags Gevoel op de Vrijdagmarkt 29 te
Gent, waar de vergaderingen van de Beheerraad doorgaan, dit op de eerste verdieping. Er wordt aan de uitbater een
menuutje gevraagd van wild, een aperitief en koffie. Zoals vorige jaren zal slechts 10 euro per persoon gevraagd
worden, de kas legt de rest bij.

6.

Vóór deze vergadering (indien mogelijk vóór de komende Beheerraad) zal ten huize van Paul Mortier de controle
van de kas gebeuren.

7.

Jacques zal bij de Oost-Vlaamse vereniging voor toegang Uitleendienst nagaan wat onze broederschap daar
eventueel kunnen gebruiken, hij zal de broederschap laten registreren om toegang te krijgen tot deze informatie.

8.

Er wordt vastgesteld dat niet alle verslagen met veel aandacht worden gelezen, af en toe wordt er met opzet een
“lachwekkende-lapsus-droedel” toegevoegd en er wordt vastgesteld dat dit quasi zonder enig commentaar blijft.

9.

De volgende vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van november zijnde 5/12/2011, om 18 uur, in café “
’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping. Broeders die de vergadering wensen bij te
wonen zijn welkom.

10. De vergadering werd afgesloten om 19.20 Hr.

In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 21/11/2011
Algemene vergadering 12/12/11 ‘s avonds
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012
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Secretaris
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 december 2011
Aanwezig: Jacques Vervaet, Paul Mortier, Christian Van Parys, Jean Statius, Etienne Van Bever en Jean-Pierre
Rogiest, als leden van de Raad van Bestuur. Lucien Derudder was eveneens aanwezig.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 5.150,00 en op de zichtrekening € 36,48.
2.

Luc Van Acker geeft op zaterdag 17 december in de Gemeentehallen te Merelbeke om 20.30 Hr een
concert (inclusief diner) met de Gent Symphonic Band met als speciale gasten Willy Sommers, Eef,
Katleen, Herman en Yves. Hiervoor werd al een mail verstuurd.

3.

De vorige uitstap op 21 november 2011 naar de Papierfabrieken te Langerbrugge, ingericht door Marc
De Blieck was een succes, zelfs een paar probleempjes werden vlot opgelost. De regel zou moeten zijn
dat de organisator alles regelt of indien bezet met iemand duidelijk afspreekt. Het bestuur zal
hieromtrent alerter zijn in de toekomst.

4.

Het diner in restaurant “Sailing Queen” “Eilanderskaai 7 Gent was gezien de omstandigheden
voortreffelijk.

5.

De Algemene Vergadering wordt gehouden in ‘t Vrij Dags Gevoel op de Vrijdagmarkt 29 te Gent, om
18.00 Hr waar de ook steeds de vergaderingen van de Beheerraad doorgaan, dit op de eerste verdieping.
Er wordt aan de uitbater een menuutje gevraagd van een aperitief, wildmenu met wijn of bier en koffie.
Zoals vorige jaren zal slechts 10 euro per persoon gevraagd worden, de kas legt de rest bij.

6.

DE ALGEMENE VERGADERING gaat door op maandag avond 12 december ’11 om 18u. Net
zoals vorig jaar volgt er geen aparte uitnodiging voor de Algemene Vergadering, gezien de
tijdsnood. Aan alle broeders worden gevraagd om vóór vrijdag 9/12/2011 aan het bestuur te
melden of men aanwezig zal zijn en zoniet aan wie eventueel volmacht zal geven. 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.

7.

De onderwerpen van de Algemene Vergadering die aan bod komen:
- Welkomstwoord van de voorzitter
- Overzicht van de voorbije activiteiten door Jean-Pierre
- 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 (secretaris en raadslid, beiden stellen zich voor om herverkozen
te worden) en verkiezing van eventuele nieuwe leden. Hiervoor wordt aan de broeders
gevraagd om hun kandidatuur te stellen of om nieuwe leden voor te stellen.
- Voorstel om de beheerraad te verruimen met één extra raadslid
- Intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en aanduiding van respectievelijke peters (deze
kandidaten moeten minstens al 3 keer een activiteit hebben meegemaakt)
- Vestimentaire code bij uitstappen, samenkomsten, ook voor uw gasten e.d.
- Suggesties voor een vaste locatie om samen te komen, te vergaderen, enz.
- Nieuwjaarssamenkomst op zondag 5/2/2012 te Merelbeke, Burgemeester Maenhoutstraat 92/A
Caipirihna
- Voorstellen voor daguitstappen voor 2012 worden gevraagd (voorgestelde 4 data)
- Aanpassing van de informatie op de ledenlijst (lijst te bezorgen door Christian)
- Rondvraag

www.broederschapdermaandagvrienden.net

1.

In het vorige verslag stond dat Luc Van Acker ook muziek schrijft voor balletuitvoeringen, wat niet
correct is. Niemand heeft dit gezien zodat er niemand kan worden beloond. (een beloning bestaat uit
een fles jenever voor de broeder – geen bestuurslid – die eerst schriftelijk aan de voorzitter meldt waar
de “fout” zit.

2.

De volgende vergadering zal uitzonderlijk doorgaan op de tweede maandag van januari zijnde
9/01/2012, om 18 uur, in café “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29 op de eerste verdieping.
Broeders die de vergadering wensen bij te wonen zijn welkom.

3.

De vergadering werd afgesloten om 19.40 Hr.

In jullie agenda te noteren:
-

Algemene vergadering 12/12/11 18:00u !!! dit is volgende week !!!
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2012
Eerste uitstap van 2012: 16 april 2012.

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

GSM : 0496/247 343
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