Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 januari 2013
Aanwezige bestuursleden: Paul Mortier, Etienne Van Bever, Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Lucien
Derudder en Jean-Pierre Rogiest.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:

1.

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur openen de vergadering met de gebruikelijke
nieuwjaarswensen.

2.

Op de spaarrekening staat € 2 056,19 en op de zichtrekening € 305,32. De rekeningen brachten een
intrest op van € 36,19 maar er werden € 10,10 kosten aangerekend.

3.

De gids die de rondleiding gaf in de Plantentuin is nog niet betaald, Lucien zal dit regelen ter plaatse en
Paul zal het verschuldigde bedrag aan Lucien bezorgen.

4.

De Algemene Vergadering van 10 december 2012 voorzag een aantal wijzigingen die nog in het
Huishoudelijk Reglement moesten vermeld worden. Jean-Pierre doet het nodige en Christian bezorgt
een geactualiseerde ledenlijst aan Jean-Pierre, die zorgt voor verdere verdeling.

5.

Voor de nieuwjaarsamenkomst op zondag 3/2/2013 om 12.00 Hr te Merelbeke, Burgemeester
Maenhoutstraat 92/A Caipirihna werden door Etienne 2 menu’s voorgesteld. Met 6 tegen 1 wordt
gestemd voor menu 2. Etienne zal onze keuze aan de uitbaters overmaken.

6.

Christian zal voor menukaarten zorgen die op tafel worden gesteld tijdens de nieuwjaardiner.

7.

Voorstel voor daguitstap van 15 april 2013: bezoek aan het Morfologisch Museum Faculteit
Diergeneeskunde te Merelbeke wordt vastgelegd. Het ontbijt zal wellicht in Drongen in “De Dageraad”
zijn. Lucien zorgt ook voor het vastleggen van de plaats voor het diner.

8.

Voorstel voor daguitstap van 17 juni 2013: aan Dominique wordt gevraagd om de wandeling in Gent
die hij voorstelde tijdens de algemene vergadering voor te bereiden.

9.

Voorstel voor daguitstap van 16 september 2013: wellicht het bezoek aan de wijngaard in de Vlaamse
Ardennen, voorstel van Guy Van Beneden.

10. Voorstel voor daguitstap van 18 november 2013: wellicht bezoek aan het Vleesverwerkend bedrijf te
Lokeren, voorstel van Eric Van der Bracht.
11. Voor de zomersamenkomst ( zondag 11 augustus 2013) zijn er diverse voorstellen van locaties: “De
Vredesdreef” te Vinderhoute, “De Baronie” te Lovendegem, “Deboeverie” te Deurle (enkel de zaterdag
10/8/13), het skichalet op de Blaarmeersen, het “Carelshof” te St Amandsberg, “Poortackere” te Gent.
Andere voorstellen zijn nog steeds welkom. Tijdens de volgende vergaderingen en samenkomsten zal
worden nagekeken welke de beste optie is. Let wel op een voorstel is een goede start maar men moet
dan ook (samen met Lucien) de organisatie hiervan op zich nemen.
12. Aan iedereen wordt gevraagd om het jaarlijkse lidgeld te storten. Dit verzoek wordt nog eens herhaald
in de uitnodiging voor de nieuwjaarsamenkomst. Er wordt gevraagd om duidelijk te melden wat er
wordt betaald (lidgeld en/of nieuwjaardiner), het lidgeld bedraagt € 75,00 en voor het nieuwjaardiner
wordt € 60,00 per persoon gevraagd. Zoals gebruikelijk is het Nieuwjaarsdiner enkel voor de leden en
hun partner en de weduwen van onze overleden leden.
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13. Het aquarel dat door de broeders werd gemaakt tijdens het bezoek aan het Atelier van Miejef ligt
momenteel klaar om ingekaderd te worden. De prijs lijkt voor het bestuur overdreven en Lucien zal dit
veel goedkoper zelf doen. Hij vraagt hiervoor 200 euro, dit is minder dan de helft van het voorstel van
firma Bodé Sluizekaai 1. Broeder Paul bezorgt hem dit bedrag.
14. De vergadering wordt beëindigd om 19.30 Hr
15. Volgende bestuursvergadering is voorzien op maandag 4 februari 2013 om 18.00 u op dezelfde locatie.
In jullie agenda te noteren:
-

Nieuwjaarssamenkomst zondag 3 februari 2013 in “Caipirinha” te Merelbeke
Volgende uitstappen 15/04 - 17/06 - 16/09 - 18/11/2013
Zomer BBQ voorstel zondag 11 augustus 2013 ‘s middags
Algemene vergadering: 9 december 2013 ‘s avonds

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 februari 2013
Aanwezige bestuursleden: Paul Mortier, Etienne Van Bever, Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Lucien
Derudder en Jean-Pierre Rogiest.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.05 u
Besproken onderwerpen:

16. Om de afwezigen op onze jaarlijks nieuwjaarsamenkomst toch iets te laten meegenieten vinden zij
hieronder deze “teaser”. Wij waren met 45 in totaal tijdens het diner (43 broeders/partners en 2
weduwen) en de algemene teneur was zeer goed zowel wat sfeer en het diner betreft.

17. Op de spaarrekening staat € 1956,19 en op de zichtrekening € 1780,52. Er zijn nog 4 broeders die nog
niet het jaarlijks lidgeld hebben betaald. Deze werden persoonlijk via mail door Jean-Pierre
gecontacteerd.
18. Aan Jean wordt gevraagd om onze voormalige broeder, Walter Sermijn, persoonlijk te bedanken voor
de milde gift die toeliet om na de nieuwjaarsamenkomst een extra rondje te geven.
19. Bij deze wordt ook Werner hartelijk bedankt voor de geleverde inspanningen om van de hoofden van
Julien iets prachtigs te maken.
20. Voorstel voor daguitstap van 15 april 2013: wellicht bezoek aan het Vleesverwerkend bedrijf te
Lokeren, voorstel van Eric Van der Bracht. Dit was voorzien in september maar het zou beter passen
om dit te doen in april 2013.
21. Hierdoor zou het bezoek aan het Morfologisch Museum Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke dat
nog niet vastgelegd werd, en voorzien was in april opschuiven naar november 2013.
22. Voorstel voor daguitstap van 17 juni 2013: wellicht het bezoek aan de wijngaard in de Vlaamse
Ardennen, voorstel van Guy Van Beneden dat oorspronkelijk in september 2013 voorzien was. (zie
www.domein-de-kluizen.be )
23. Voorstel voor daguitstap van 16 september 2013: aan Dominique wordt gevraagd om de wandeling in
Gent die hij voorstelde tijdens de algemene vergadering voor te bereiden. Deze uitstap was
oorspronkelijk in juni 2013 voorzien.
24. Voor de zomersamenkomst (zondag 11 augustus 2013) zijn er nog diverse voorstellen van locaties
bijgekomen: naast “De Vredesdreef” te Vinderhoute, “De Baronie” te Lovendegem, “Deboeverie” te
Deurle (enkel de zaterdag 10/8/13), het skichalet op de Blaarmeersen, het “Carelshof” te St
Amandsberg, “Poortackere” te Gent werd ook nog ex-“Nenuphar” te Afsnee en “Salons Roskam” te
Merelbeke voorgesteld. Het voorstel van “Monasterium Poortackere” is al enigszins uitgewerkt.
Christian heeft diverse mogelijkheden mee. De keuze van de menu zal later gebeuren. Lucien legt ter
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plaatse de zaak vast en kijkt na of Willy Bart daar welkom is en spreekt dan af via Gaby met Willy
Bart. Lucien vraagt ook om een alternatief voorstel voor de barbecue aan € 50,00 alles inclusief.
25. Er wordt nagekeken of een pand of een deel ervan in het Elisabethbegijnhof te St Amandsberg zou
kunnen dienst doen als lokaal voor de Broederschap.
26. Marc De Blieck onderzoekt de mogelijkheid om de volgende nieuwjaarsamenkomst te houden in het
Kasteel van Saffelaere te Zaffelare (Lochristi) Hij zal tegen de lente meer informatie hebben.
27. De vergadering wordt beëindigd om 19.20 Hr
28. Volgende bestuursvergadering is voorzien op maandag 4 maart 2013 om 18.00 u op dezelfde locatie.
In jullie agenda te noteren:
-

Volgende uitstappen 15/04 - 17/06 - 16/09 - 18/11/2013
Zomer BBQ voorstel zondag 11 augustus 2013 ‘s middags
Algemene vergadering: 9 december 2013 ‘s avonds

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 maart 2013

Aanwezige bestuursleden: Paul Mortier, Etienne Van Bever, Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys en JeanPierre Rogiest. Verontschuldigd wegens ziekte: Lucien Derudder.
Eveneens aanwezig Eric Van der Bracht
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.05 u
Besproken onderwerpen:

1.

De kastoestand is als volgt: spaarrekening: € 3 056,19 en zichtrekening: € 185,51

2.

Ons Broederschap zou erkend zijn als socio-culturele vereniging door Stad Gent. De schriftelijke
bevestiging moet nog komen.

3.

Daguitstap van 15 april 2013 wordt bezoek aan het Vleesverwerkend bedrijf “Q Food” (Lokeren,
Industriezone E17/3033, Moortelstraat 21 B) een voorstel van Eric Van der Bracht.
Zowel het ontbijt, het bezoek met voordracht als het diner met dranken inbegrepen is ter plaatse
voorzien. Nadien kan er nog ter plaatse een “afsluitertje” gedronken worden. Iedereen wordt verwacht
ter plaatse om 09.00 u met eigen transport. Jean zorgt voor 2 flessen jenever, aangezien er 2
zaakvoerders zijn.

4.

Voorstel voor daguitstap van 17 juni 2013: blijft wellicht het bezoek aan de wijngaard in de Abdij
Maria Medatrix te Affligem, voorstel van Guy Van Beneden dat oorspronkelijk in september 2013
voorzien was. (zie www.domein-de-kluizen.be )

5.

Voorstel voor daguitstap van 16 september 2013: blijft de wandeling in Gent die Dominique voorstelde
tijdens de algemene vergadering.

6.

Het bezoek aan het Morfologisch Museum Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke zal worden
uitgesteld tot 2014.
De uitstap van november 2013 is nog niet ingevuld. Een eventueel alternatief is de “Muntenroute” in
Gent. Een wandeling met de Belleman in Gent is tevens een alternatief. Andere voorstellen zijn zeker
welkom.

7.

De zomersamenkomst met partner en genodigden op zondag 11 augustus 2013 gebeurt in het
“Monasterium Poortackere”. De keuze van het menu is doorgegeven. Lucien heeft dit ter plaatse
vastgelegd. Het optreden van Willy Bart wordt geannuleerd.

8.

Er is een voorstel om de vergaderingen en eventuele samenkomsten te houden in “De Gouden Leeuw”
Noordstraat te Gent.
Aldaar zouden in een apart vergaderlokaal de “bezittingen” van de Broederschap kunnen bewaard
worden. Er wordt geopteerd om de volgende vergadering aldaar te houden en na te kijken of het zinvol
is naar daar te verhuizen.
André Coene kijkt na of een pand of een deel ervan in het Elisabethbegijnhof te St Amandsberg zou
kunnen dienst doen als lokaal voor de Broederschap.

9.
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10. Volgende bestuursvergadering is voorzien op maandag 1april 2013 om 18.00 u. in “De Gouden
Leeuw” te Gent, Noordstraat.

In jullie agenda te noteren:
-

Eerste toneeloptreden van broeder Jean-Pierre als acteur bij JOT op 21-22-23 maart 2013.
“Bedsextet” om 20.00 in het Ontmoetingscentrum Oostakker.
Volgende uitstappen 15/04 - 17/06 - 16/09 - 18/11/2013
Zomer BBQ voorstel zondag 11 augustus 2013 ‘s middags
Algemene vergadering: 9 december 2013 ‘s avonds

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

6/20

GSM : 0496/247 343

www.broederschapdermaandagvrienden.net
BE51 9300 0998 1162

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 1 april 2013
Aanwezige bestuursleden: Paul Mortier, Etienne Van Bever, Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Lucien
Derudder en Jean-Pierre Rogiest.
Locatie: “ De Gouden Leeuw “ te Gent, Noordstraat 34; aanvang 18.02 u
Besproken onderwerpen:

1. De vergadering gaat voor de eerste maal door in “De Gouden Leeuw”.
Deze vergadering in “De Gouden Leeuw” is er om na te kijken of we het lokaal kunnen gebruiken en daar
ons “patrimonium” kunnen bewaren. Het bestuur oordeelt dat dit niet echt de gepaste locatie is.
Jacques heeft laten nakijken of een pand of een deel ervan in het Elisabethbegijnhof te St Amandsberg zou
kunnen dienst doen als lokaal voor de Broederschap, hierop is nog geen antwoord.
2. De kastoestand is ongewijzigd: spaarrekening: € 3 056,19 en zichtrekening: € 185,51
3. Ons Broederschap is erkend zijn als socio-culturele vereniging door het College van burgemeester en
schepenen van Stad Gent in zitting van 21 februari 2013. Dit werd schriftelijk bevestigd bij wijze van brief
aan Jacques Vervaet op 5 maart 2013.
4. Daguitstap van 15 april 2013 wordt het bezoek aan het Vleesverwerkend bedrijf “Q Food” (Lokeren,
Industriezone E17/3033, Moortelstraat 21 B) een voorstel van Eric Van der Bracht.
De uitnodiging wordt afzonderlijk verstuurd. Zowel het ontbijt, het bezoek met voordracht als het diner is
ter plaatse voorzien. Nadien kan er nog ter plaatse een “afsluitertje” gedronken worden. Iedereen wordt
verwacht ter plaatse om 09.00 u met eigen transport. Het is aan ieder om zelf af te spreken om eventueel
samen te rijden. Jean zorgt voor 2 flessen jenever, aangezien er 2 zaakvoerders zijn.
5. Voorstel voor daguitstap van 17 juni 2013: blijft voorlopig het bezoek aan de wijngaard in de Abdij Maria
Medatrix te Affligem, voorstel van Guy Van Beneden dat oorspronkelijk in september 2013 voorzien was.
(zie www.domein-de-kluizen.be ) Lucien zal informeren bij Guy of hier assistentie nodig is. Als dit
doorgaat wordt een bus ingelegd voor deze uitstap.
6. Voorstel voor daguitstap van 16 september 2013: blijft de wandeling in Gent die Dominique organiseert.
Lucien zal hier ook nakijken of er assistentie nodig is.
7. De uitstap van november 2013 is nog niet ingevuld. Jacques vraagt aan Huguette of wij het atelier van de
Mauquoy Medal Company in Grobbendonk - die de munten van de “muntenroute” sloeg - kunnen
bezoeken. Voor dit bezoek is eveneens een bus voorzien. Jacques vraagt in 2de instantie eveneens aan
Huguette of zij eventueel ons wil gidsen langs de “Muntenroute” in Gent.
8. De zomersamenkomst met partner en genodigden op zondag 11 augustus 2013 gebeurt in het
“Monasterium Poortackere” en dit zonder muzikaal optreden. Het menu is doorgegeven. Lucien heeft dit
ter plaatse vastgelegd.
9. De vergadering wordt beëindigd om 19.15 Hr
Volgende bestuursvergadering is voorzien op maandag 6 mei 2013 om 18.00 u. in “Het Vrijdags Gevoel” te
Gent, Vrijdagmarkt 29. Jean-Pierre en Paul zullen niet aanwezig kunnen zijn.
In jullie agenda te noteren:
Volgende uitstappen 15/04 - 17/06 - 16/09 - 18/11/2013
Zomer BBQ voorstel zondag 11 augustus 2013 ‘s middags
Algemene vergadering: 9 december 2013 ‘s avonds
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 6 mei 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, , Jean Statius, Etienne Van Bever; Christian Van
Parys; Lucien Derudder en Guy Van Beneden . Paul Mortier en Jean-Pierre
Rogiest, zijn verontschuldigd.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18u15
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 5.400 en op de zichtrekening € 41,24.
2. Guy Van Beneden geeft uitgebreid uitleg over de uitstap van 17 juni 2013
naar Affligem. Samenkomst te Drongen in café de Dageraad, Alfons
Bynlaan. Jean-Pierre zorgt zoals altijd voor de koffiekoeken .Wij
ontbijten er om 8 uur en vertrekken er met eigenvervoer om 8u45. Wij
worden in Affligem om 9u30 verwacht. Het bezoek aan de wijngaard in
de Abdij Maria Medatrix te Affligem, (zie: www.domein-de-kluizen.be )
zou 2u30 duren. Het programma: ontvangst, voorstelling activiteiten,
bezoek aan de velden die 4 km verder liggen. Er is ook mogelijk om de
producten te kopen. Lucien heeft twee mogelijkheden om ’s middags te
eten zijnde “De glazen Toren” en “De Ganck” Dit wordt verder
uitgewerkt. Zie bijlage 1
3. Wat de vorige uitstap betreft: iedereen is lovend over het bezoek en de
ingesteldheid van de zaakvoerders, hun uitleg, gedrevenheid en trots.
4. De barbecue zorgt terug voor enige animositeit in de vergadering. We
weten nu wel waar en wanneer die doorgaat; maar we weten niet meer
wat wij beslist hebben om te eten. Alle aanwezigen zijn het er over eens
dat Jean-Pierre daar meer moet over weten.
5. De november-uitstap is ook reeds op de rails gezet. Lucien heeft reeds
stappen ondernomen omtrent de bus naar Grobbendonk. Er wordt
geopteerd om misschien Antwerpen te kiezen als plaats om te dineren, het
“Pomphuis” wordt vermeld.
6. Geen nieuws in verband de geplande uitstap van Dominique. Geen nieuws
goed nieuws; er zijn nog enkele maanden om hiervoor iets te plannen.
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7. Tijdens de rondvraag blijft iedereen stil.
8. De vergadering wordt beëindigd om 19u05 en we zien elkaar terug op 4
juni in dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
-

Uitstappen maandag 17 juni; 16 september en 18 november
Algemene vergadering 9 december ’s avonds
Zomer BBQ 11 augustus
Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2014

Jean Statius
Secretaris a.i.
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Bijlage 1
Programma 17 juni 2013 Bezoek Domein De Kluizen te Affligem.
Ontbijt te Drongen in De Dageraad stipt om 8u!
Vertrek om 8u45 naar de wijngaard te Affligem, Kluisdreef (zn), langs Affligemdreef,
rechtover Waverstraat: zie plan in bijlage X bij punt 3 klooster
Aankomst ca 9u30 voor het bezoek aan de wijngaard: zie plan in bijlage punt 3
Om 10u 45 vertrek naar de wijnmakerij te Herdersem, Broekstraat 42 ( ca 4 km):
rondleiding + degustatie van 5 wijnen met klein stukje aangepaste kaas Einde
bezoek om ca 12u.
Domein De Kluizen is een nog jong Belgisch wijnbouwbedrijf dat werd opgestart in
1997.
De wijngaard is gelegen binnen de muren van Abdij Maria Mediatrix te Affligem en
is ongeveer een 2 ha groot.
Toen dit stuk grond op een gegeven moment ter beschikking kwam vatte de
wijnbouwer, Herman Troch, algauw het plan op een wijngaard aan te planten.
Toeval was dit waarschijnlijk niet daar op het gebied van druiventeelt en 'wijn'
maken Herman terug kan blikken op een lange familietraditie.
De ligging van de wijngaard bleek wel niet voor 100% ideaal maar had toch
voldoende troeven. De bescherming door een muur of struikenrij tegen te hevige
wind, maar ook vooral de ideale bezonning waren doorslaggevend om met dit
project te beginnen.
Het belangrijkste van de opzet kwam daarna aan de beurt, namelijk de keuze van
de druivenrassen.
Het is van het grootste belang dat men hier de keuze maakt voor soorten die is ons
'vochtige' klimaat
met een relatief kort seizoen toch tot rijpheid komen.
Vandaar dat meestal niet gekozen werd voor ronkende namen maar voor minder
bekende soorten die hier mooi rijp worden en dus ook hun volwaardige aroma's
kunnen ontwikkelen.
De aanplanting werd gespreid over drie jaar en er werden een vlotte 7000
wijnstokken aangeplant.
Hiermee kon men ongeveer een opbrengst van een 7000 liter wijn per jaar
verwachten en dit vanaf het jaar 2002.
Ondertussen is in 2004 een kleine uitbreiding met een 700 wijnstokken uitgevoerd.
Met vriendelijke groet
Guy Van Beneden
Mimosastraat 25 B-9920 Lovendegem
tel +32 9 344 66 69
gsm +32 479 703 440
e-mail guyvanbeneden@skynet.be
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 3 juni 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Paul Mortier, Jean-Pierre Rogiest en
Lucien Derudder. Jean Statius is verontschuldigd.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.02 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 5.400 en op de zichtrekening € 41,21 , daar waar vorige maand foutief €
41,24 werd vermeld.
2. De uitstap van 17 juni 2013 naar Affligem ligt vast. We komen samen te Drongen in café de Dageraad,
Alfons Bynlaan. Jean-Pierre zorgt zoals altijd voor de koffiekoeken . Wij ontbijten er om 8.00 u en
vertrekken er met eigen vervoer om 8.45u.
Wij worden in Affligem om 9.30 u verwacht. Het bezoek aan de wijngaard in de Abdij Maria Mediatrix
te Affligem, zou 2 à 3 uur duren. Op het programma staat een ontvangst, voorstelling activiteiten,
degustatie en bezoek aan de velden die 4 km verder liggen.
Er is ook mogelijk om de producten te kopen.
Het diner is voorzien te Meldert, Nedermolenstraat 3 in restaurant “De Mooie Molen” De uitnodiging
met de detail wordt nog eens per afzonderlijke mail aan de broeders overgemaakt. Er wordt nu al
gevraagd dat één ieder een inspanning levert om tijdig het bestuur te verwittigen of er al dan niet wordt
deelgenomen aan de uitstap.
3. Voor de barbecue werd gekozen voor 2 vis- en 3 vleesgerechten. Lucien geeft dit door aan het
restaurant.
4. De november-uitstap is ook reeds deels voorbereid. Lucien heeft reeds stappen ondernomen om de bus
naar Grobbendonk te reserveren. Paul heeft een suggestie wat restaurant betreft, dat hij nog zal
onderzoeken samen met Lucien.
5. Nog altijd geen nieuws in verband de geplande uitstap van Dominique. Geen nieuws goed nieuws? Er
zijn nog een paar maanden om hiervoor iets te plannen.
6. Rondvraag: nihil
7. De vergadering wordt beëindigd om 18.50 u en we zien elkaar terug op 1 juli in dezelfde locatie op de
Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen maandag 17 juni, 16 september en 18 november
- Algemene vergadering 9 december ’s avonds
- Zomer BBQ 11 augustus
- Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2014
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 1 juli 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Lucien Derudder en Jean Statius; Paul
Mortier en Jean-Pierre Rogiest zijn verontschuldigd.
Dominique Morel komt de “september uitstap” toelichten.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:

1.

Op de spaarrekening staat € 5.150 en op de zichtrekening € 44,56;
De uitstap van 17 juni naar Affligem was een succes over de ganse lijn. De wijnboer - van de
wijngaard in de Abdij Maria Mediatrix te Affligem - zijn uiteenzetting was zo begeesterend dat het
een voorbeeld zou moeten zijn voor alle kleine ondernemers. Daarna hadden wij een kleine degustatie
en de kans om zijn producten te kopen.
Over het diner in restaurant “De Mooie Molen” zijn geen opmerkingen, alles was naar tevredenheid
van alle broeders;

2. De barbecue gaat door in “Monasterium PoortAckere” Oude Houtlei 56 te Gent en dit op zondag 11
augustus 2013. Zoals reeds meegedeeld werd er gekozen voor Aperitief met borrelgarnituur; 2 vis- en
3 vleesgerechten. Huiswijn, bieren en frisdrank zijn inbegrepen. De leden en hun partner betalen elk
25 €. Genodigden zijn welkom maar zij betalen 60 €.
3. De voorzitter heeft een aangetekend schrijven ontvangen van de verzekeringsmaatschappij die zegt
dat de polis van onze “aansprakelijkheidsverzekering” nog niet is betaald zodat wij dan ook niet
verzekerd zijn vanaf 11 juli. Paul zal daarover worden aangesproken.
4. Dominique geeft een uitvoerige uiteenzetting over de door hem geplande uitstap. Het gaat over een
wandeling te Gent in het kader van 200 jaar balie. Hij toont ons het boek “Gent en zijn advocaten”
waar de wandeling – van 5 kilometer – wordt besproken. De wandeling begint en eindigt aan het
Justitiepaleis, Koophandelsplein te Gent en brengt ons naar plaatsen in het teken van de Gentse balie.
zie wandelroute in bijlage. Lucien zal zorgen voor een plaats om te ontbijten in de omgeving van het
Justitiepaleis. Voor het middageten wordt door Dominique “Domestica” te Onderbergen voorgesteld.
Zie www.domestica.be Hij zal de besprekingen doen. Ontbijt vangt aan om 8u30 en de wandeling
start 9u30.
5. De november-uitstap is ook reeds deels voorbereid. Daar is nog niets aan veranderd; Lucien heeft
reeds stappen ondernomen om de bus naar Grobbendonk te reserveren. Paul had een suggestie wat
restaurant betreft, en zal dit onderzoeken samen met Lucien.
6. Rondvraag: Etienne deelt mede dat het Nieuwjaarsdiner zoals gepland en beslist in vorige
vergaderingen doorgaat te Merelbeke.
Op de vraag of er afspraken worden gemaakt voor de Gentse Feesten, wordt ontkennend geantwoord.
We zijn overtuigd dat we elkaar wel zullen vinden tijdens een of andere activiteit.
7. De vergadering wordt beëindigd om 19 uur u en we zien elkaar terug op 5 augustus in dezelfde locatie
op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen maandag 16 september en 18 november
- Algemene vergadering 9 december ’s avonds
- Zomer BBQ 11 augustus
- Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2014
Jean Statius
Secretaris a.i
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 augustus 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Lucien Derudder, Paul Mortier en JeanPierre Rogiest. Jean Statius is verontschuldigd.
Dominique geeft uitleg over de uitstap.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.05 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 5.000,00 en op de zichtrekening € 711,16
2. Er wordt overlopen wie heeft ingeschreven voor de zomeractiviteit. Tot op heden zijn we met 37 leden
en/of genodigden die bevestigd hebben.
3. De barbecue gaat door in “Monasterium PoortAckere” Oude Houtlei 56 te Gent en dit op zondag 11
augustus 2013. Zoals reeds meegedeeld werd er gekozen voor Aperitief met borrelgarnituur, 2 vis- en 3
vleesgerechten. Huiswijn, bieren en frisdrank zijn inbegrepen. De leden en hun partner betalen elk 25
€. Genodigden zijn welkom maar zij betalen 60 €. De uitnodigingen werden reeds verstuurd.
4. Dominique geeft een uiteenzetting over de door hem geplande uitstap. Het gaat over een wandeling te
Gent in het kader van 200 jaar balie. De wandeling begint en eindigt aan het Justitiepaleis,
Koophandelsplein te Gent en brengt ons naar plaatsen in het teken van de Gentse balie.
Wat het ontbijt betreft zal dit wellicht doorgaan in het “’t Vrij Dags Gevoel” te Gent, Vrijdagmarkt 29
om 08.00u Om 09.15u ten laatste begeven we ons naar het Oud Justitiepaleis waar de feitelijke
wandeling start. Voor het middageten wordt door Lucien “Korenhuis” te Korenlei, Gent, voorgesteld.
5. De november-uitstap is ook reeds gedeeltelijk voorbereid. Lucien heeft reeds stappen ondernomen om
de bus naar Grobbendonk te reserveren. Paul zoekt een restaurant betreft, en zal dit onderzoeken samen
met Lucien.
6. De vergadering wordt beëindigd om 19.27 uur u en we zien elkaar terug voor de volgende vergadering
op 2 september in dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen maandag 16 september en 18 november 2013
- Algemene vergadering 9 december ’s avonds
- Zomer BBQ 11 augustus
- Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2014
Jean-Pierre
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 september 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Paul Mortier, Dominique Morel en Jean-Pierre
Rogiest.
Verontschuldigd: Etienne Van Bever en Lucien Derudder.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 3.750,00 en op de zichtrekening € 98,11
2. De barbecue was niet echt een topper, de bediening liet te wensen over, de meningen over de kwaliteit
zijn verdeeld en de locatie was niet echt uitnodigend. Deze locatie zal wellicht geen tweede keer
gekozen worden. Een locatie voor volgend jaar kan eventueel “De Lage Vuurse” zijn in de Motorstraat
te Gent en dit op een datum iets verder verwijderd van de 15/08.
3. Dominique komt informeren of alles (behalve de wandeling zelf) in orde is voor de uitstap van
september. Het gaat over een wandeling te Gent in het kader van 200 jaar balie. De wandeling begint
en eindigt aan het Justitiepaleis, Koophandelsplein te Gent en brengt ons naar plaatsen in het teken van
de Gentse balie.
Wat het ontbijt betreft zal dit doorgaan in het “’t Vrij Dags Gevoel” te Gent, Vrijdagmarkt 29 om
08.00u Om 09.15u ten laatste begeven we ons naar het Oud Justitiepaleis via de Lange Munt,
Korenmarkt en Veldstraat, waar de feitelijke wandeling start. Voor het verrassingsmenu werd het
“Korenhuis” te Korenlei, Gent gekozen. Naargelang het evolueren van de wandeling kan er eventueel
stop gehouden worden. Jacques vraagt na of er een glas gedronken kan worden in het bruine cafe recht
tegenover het Pand.”cafe Folklore”.
4. De november-uitstap is ook reeds gedeeltelijk voorbereid. Lucien heeft reeds stappen ondernomen om
de bus naar Grobbendonk te reserveren. Paul zoekt een restaurant betreft, en zal dit onderzoeken samen
met Lucien, na de terugkeer van Lucien uit vakantie.
5. Nu al wordt aan elkeen gevraagd om ernstig na te denken over mogelijke uitstappen voor 2014. Een
mogelijkheid zou een bezoek en diner in de ”Ghelamco”-Arena (nieuw stadion van AA Gent voor wie
van een andere planeet komt)
6. De vergadering wordt beëindigd om 18.57 uur u en we zien elkaar terug voor de volgende vergadering
op 7 oktober in dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen maandag 16 september en 18 november 2013
- Algemene vergadering 9 december ’s avonds
- Nieuwjaarssamenkomst 5/02/2014
- BBQ aug 2014 wordt volgende vergadering vastgelegd
Jean-Pierre
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 oktober 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever en Lucien Derudder.
Paul Mortier en Jean-Pierre Rogiest zijn verontschuldigd.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 3.750,00 en op de zichtrekening € 76,66
2. De uitstap van september, met als thema” wandeling te Gent in het kader van 200 jaar balie” ingericht
door broeder Dominique was meer dan geslaagd. Het verrassingsmenu in het “Korenhuis” hotel
Marriot, Korenlei, Gent was een succes. Het enige min punt aan de uitstap was de lastigheid van de
wandeling voor sommige broeders. Of dit aan de duur van de wandeling of aan de conditie van de
broeders ligt moet nog onderzocht worden.
3. De november-uitstap – 18 november 2013 – is voorbereid door Lucien en ziet er als volgt uit:
08 uur ontbijt in “De Dageraad”
08u45 vertrek met autobus naar Grobbendonk, waar we aankomen om
10u30 bezoek aan de firma Mauquoy, http://www.mauquoy.com waar de eigenaar de heer Janssens
ons zal rondleiden;
12u30 begeven we ons naar het restaurant “ ’t Hemelryck” Floris Primstraat 50 te Grobbendonk.
4. Lucien vergezeld door Etienne en Jean gaan eerst proeven. http://www.themelryck.be/nl/hotel/
5. De vraag wordt gesteld of ons gewezen lid Manu nu een bezoek aan “ de Loge te Gent” gaat
verzorgen. Lucien gaat daar de nodige stappen voor ondernemen, maar de voorzitter is hem voor en
belt onmiddellijk. Die uitstap zou wel kunnen geregeld worden in 2014.
6. Etienne deelt mede dat de Nieuwjaarssamenkomst vast ligt, er is voor een zelfde scenario gezorgd als
vorige jaren. Er is één lid dat opgenomen wordt als volwaardig broeder.
7. De vergadering wordt beëindigd om 18.57 uur u en we zien elkaar terug voor de volgende vergadering
op 7 november in dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstap maandag 18 november 2013
- Algemene vergadering 9 december ’s avonds
- Nieuwjaarssamenkomst 2/02/2014
Jean Statius
0486/68.40.97
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 november 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Lucien Derudder, Paul
Mortier en Jean-Pierre Rogiest.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 3.750,00 en op de zichtrekening staat € 76,66
2. De november-uitstap op 18 november 2013 ziet er als volgt uit:
- 08.00 u: ontbijt in “De Dageraad” te Drongen
- 08.45 u: vertrek met autobus naar Grobbendonk (verwachte aankomst: 10u30)
- 10.30 u: bezoek aan de firma Mauquoy, ( http://www.mauquoy.com ) waar de eigenaar de heer
Janssens ons zal rondleiden
- 12.30 u: diner in restaurant “ ’t Hemelryck” Floris Primstraat 50 te Grobbendonk. (menu wordt met
Jean-Pierre meegegeven, de details worden vermeld in de uitnodiging)
Aan een ieder wordt vriendelijk doch uitdrukkelijk gevraagd om tegen de woensdag vóór de uitstap te
melden of men al dan niet deelneemt.
3. Diegenen die wensen dat een kandidaat broeder (opnieuw) wordt uitgenodigd moet hier zelf voor
zorgen. Zolang iemand niet als broeder is geïntroniseerd verstuurt de secretaris geen uitnodiging aan
genodigden.
4. De broeders Jo De Rammelaere en Guy Bolle worden uitgenodigd om de jaarlijkse controle vóór de
Algemene Vergadering uit te voeren ten huize van Paul Mortier, liefst in de week van 22 november
2013.
5. Deze Algemene Vergadering gaat in principe door te Gent, Vrijdagmarkt 29 in “ ’t Vrij Dags Gevoel”
Er zal een tussenkomst van € 15,00 gevraagd worden voor het diner na de Algemene Vergadering en de
kas zal iets meer bijleggen zodat een degelijk diner kan worden aangeboden. (aperitief, warme hapjes,
wildschotel, wijn en koffie)
6. Tot op heden is er geen enkele uitstap voor volgend jaar min of meer voorbereid. Er zijn wel enkele
suggesties, maar en ligt nog niets definitiefs vast. Aan iedereen wordt gevraagd om een inspanning te
leveren om een uitgewerkt voorstel te presenteren.
7. De vergadering wordt beëindigd om 19.17 uur u en de volgende vergadering is gepland op 7 december
op dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstap maandag 18 november 2013
- Algemene vergadering 9 december 18.00 u
- Nieuwjaarssamenkomst 2/02/2014
Jean-Pierre Rogiest
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 december 2013
Aanwezig: Jacques Vervaet, Jean Statius, Christian Van Parys, Lucien Derudder, Paul Mortier en Jean-Pierre
Rogiest.
Verontschuldigd: Etienne Van Bever
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.02 u
Besproken onderwerpen:
8. Op de spaarrekening staat € 2950,00 en op de zichtrekening staat € 7,69
9. De november-uitstap van 18 november 2013 was zeer positief op alle vlakken.
10. De broeders Jo De Rammelaere en Guy Bolle werden uitgenodigd om de jaarlijkse controle vóór de
Algemene Vergadering uit te voeren ten huize van Paul Mortier, dit gebeurde op 29 november 2013.
11. Lucien heeft een suggestie gekregen van Jan Van Dooren om eventueel Crop Design te Nevele te
bezoeken, een bedrijf dat met genetisch gewijzigde gewassen werkt. Jacques heeft ook een suggestie,
namelijk het bezoek aan het Liberaal Archief op het Kramersplein, nabij het St Pietersplein.
12. De Algemene Vergadering van 9 december e.k. 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 Raad van Bestuur
doorgaan, dit op de eerste verdieping. Er werd met de uitbater een menuutje gevraagd van een aperitief,
wildschotel met wijn of bier en koffie. Er zal slechts 15,00 euro per persoon (€ 5.00 meer dan vorige
jaren) gevraagd worden, de kas legt de rest bij.
13. Net zoals vorig jaar volgt er geen aparte uitnodiging voor de Algemene Vergadering, gezien de
tijdsnood. Aan alle broeders worden gevraagd om vóór vrijdag 6/12/2013 aan het bestuur te
melden of men aanwezig zal zijn en zoniet aan wie eventueel volmacht zal gegeven worden.(dit
kan met e-mail)
14. De betaling van € 15,00 wordt vereffend op het welbekende rekeningnummer Record BE51 9300099811-62 voor 6/12/2013 Verwittigen kan via het e-mail adres (zie hieronder) of via
vervaet.jacques@btrc.be of 0479/790 969 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
15. De onderwerpen van de Algemene Vergadering die aan bod komen:
-

-
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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 in vervanging van Guy Bolle.
Behoud of wijziging van het lidgeld en bijdrage uitstappen.
Openstaande plaatsen beheerraad (de plaats van voorzitter en van de schatbewaarder komen
open, beiden stellen zich kandidaat om opnieuw verkozen te worden)
Intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en aanduiding van respectievelijke peters (deze
kandidaten moeten minstens al 3 keer een activiteit hebben meegemaakt): Guy Van Beneden
stelt in ieder geval al de heer Eric Diericx voor, alhoewel deze nog maar 2 uitstappen heeft
meegemaakt maar toch te kennen heeft gegeven om interesse te hebben om als volwaardig lid
opgenomen te worden.
Vestimentaire code bij uitstappen, samenkomsten, ook voor uw gasten e.d.
Suggesties voor een vaste locatie om samen te komen, te vergaderen, enz.
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-

Nieuwjaarssamenkomst op zondag 2/2/2014 om 12.00 Hr te Merelbeke, Burgemeester
Maenhoutstraat 92/A Caipirihna
Voorstellen voor daguitstappen voor 2014 worden gevraagd (voorgestelde 4 data hieronder):
suggesties of voorstellen dringend gevraagd.
Voorstel voor de zomeractiviteit 24/08/2014 (Jean-Pierre stelt een barbecue voor in de “Lage
Vuurse” te Gent, Motorstraat; aan de Oude Darsen)
Supplement bedrag te betalen indien geen tijdige betaling – verwittigen van aanwezigheid of
afwezigheid op activiteiten
Aanpassing van de informatie op de ledenlijst (lijst te bezorgen door Christian)
Rondvraag

16. De vergadering wordt beëindigd om 19.17 uur u en de volgende vergadering is gepland op januari 2014
op dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Nieuwjaarssamenkomst 2/02/2014
- Uitstappen 2014: maandag 21 april, 16 juni, 15 september en 17 november 2014
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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