Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 januari 2015

Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean
Statius en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
1. In naam van de Raad van Bestuur wordt aan elke broeder een hartelijk en
gelukkig nieuw jaar gewenst.
2. Het vorig verslag wordt goedgekeurd. Tevens wordt het verslag van de
Algemene Vergadering en de wijzigingen van het Huishoudelijk
reglement goedgekeurd.
3. Op de spaarrekening staat € 612,98 en op de zichtrekening € 336,31. De
broeders worden gevraagd om zeker vóór de nieuwjaarsamenkomst het
lidgeld te willen storten.
4. Jean heeft in naam van de broederschap voormalig broeder Henri De
Plus onze deelneming overgemaakt naar aanleiding van het overlijden
van zijn echtgenote Brigitte Verhulst.
5. Jacques moet nog aan burgemeester Termont een schrijven richten in
verband met een mogelijke ontvangst op het stadhuis ter gelegenheid
van het 20 jarig bestaan van de broederschap.
6. Voor de viering 20 april 2015 zal Luc Van de Walle navraag doen om te
dineren in “Naturel” te Gent, Jan Breydelstraat.
7. Jean-Pierre stuurt het model van de oorkonde 10 jaar door naar Jean om
een oorkonde 20 jaar te kunnen voorbereiden.
8. Etienne geeft aan Jean-Pierre deze week het menu zodat de
uitnodigingen voor de nieuwjaarsamenkomst kunnen worden verstuurd.
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De heer John Filiaert wordt uitgenodigd om als broeder te worden
geïntroniseerd met als peters Gaby en Pierre-Paul. De voorbereiding
gebeurd door de ceremoniemeester Jean. De weduwen die vroeger
aanwezig waren of gereageerd hebben op de uitnodiging en Ann Mortier
worden tevens uitgenodigd. De prijs voor deelname wordt op vastgelegd
€ 65,00 per persoon.
9. Uitstappen 2015:
- eerste uitstap is de samenkomst ter gelegenheid van 20 jaar
broederschap.
- uitstap 15 juni 2015 wordt een bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede.
De details zijn reeds door Luc Van Acker medegedeeld aan het bestuur.
Het bestuur zal tegen de volgende vergadering beslissen omtrent
verplaatsing al dan niet met bus en omtrent het menu.
- voorstellen voor uitstap en 21 september en 16 november worden
gevraagd
- er wordt voorgesteld om de zomeractiviteit zijnde de barbecue te
houden op zondag 9 augustus 2014. Een snelle beslissing dringt zich op
om Guy de kans te geven nu al te reserveren.
10. De vergadering wordt om 19.35 u afgesloten.
11.De volgende vergadering is gepland op 02/02/2015

In jullie agenda te noteren:
- Nieuwjaarssamenkomst: zondag 1 februari 2015
- Viering 20 jaar Broederschap: 20 april 2015
- Uitstappen: 15/06 – 21/09 – 16/11
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van woensdag 4 februari 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius
en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden en Guy Van Beneden.
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
1. Uitzonderlijk wordt de vergadering op een woensdag gehouden.
2. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Op de spaarrekening staat € 612,98 en op de zichtrekening € 5207,71. De
rekening van de nieuwjaarsamenkomst moet nog worden vereffend. Er zijn 7
(zeven) broeders die hun lidgeld tot op heden niet hebben betaald. Zij
worden vriendelijk gevraagd om onmiddellijk het lidgeld te willen storten.
4. De nieuwjaarsamenkomst was traditioneel in orde. Er was geen enkele
negatieve klank. De opkomst van 40 deelnemers was wel wat aan de lage
kant.
5. Broeder Christian legt een aantal bonnetjes voor van aankopen die worden
goedgekeurd om betaald te worden. Broeder Jean-Pierre zal een aankoopticket
voor printerinkt naar broeder Christian doorsturen dat mag betaald worden.
6. Burgemeester Termont heeft gereageerd op een schrijven van de voorzitter dat
gestuurd werd in verband met een mogelijke ontvangst op het stadhuis ter
gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de broederschap. Hijzelf kan niet
aanwezig zijn. Van de schepen van Cultuur hebben we nog geen antwoord
ontvangen.
7. Voor de viering 20 april 2015 heeft broeder Luc Van de Walle navraag gedaan
om te dineren in “Naturel” te Gent, Jan Breydelstraat. Dit is vastgelegd. Hij
wordt uitgenodigd op de volgende vergadering van maart 2015 om de details
mede te delen. Op deze vergadering zal een programma worden samengesteld
(activiteit - persmap? -uitnodiging pers? – ontvangst stadhuis? – diner namiddagactiviteit)
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8. Uitstappen 2015:
- eerste uitstap is de samenkomst ter gelegenheid van 20 jaar broederschap.
- uitstap 15 juni 2015 wordt een bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede. De
details zijn reeds door broeder Luc Van Acker medegedeeld aan het bestuur.
Het bestuur beslist om de verplaatsing niet met bus te doen. Omtrent het menu
zal via rondvraag aan het bestuur per mail door het bestuur worden beslist.
- dringend voorstellen voor uitstappen 21 september en 16 november worden
gevraagd
9. Er wordt voorgesteld om de zomeractiviteit zijnde de barbecue te houden op
zondag 9 augustus 2014. Broeders Guy en Jacques hebben het zaaltje achter
en naast Het heilig Huizeken te Drongen (aan de Leie) bezocht.
De locatie is zeer geschikt en er is mogelijkheid om zowel binnen als buiten
te aperitieven en te smullen. Deze locatie wordt gehuurd en traiteur Benny van
Drongen werd aangezocht voor de barbecue zelf. Aperitief en wijn zou door
de broederschap zelf worden aangekocht. Het bestuur overlegt welke formule
het best zou zijn.
Broeder Guy legt de zaal vast.
10. De vergadering wordt om 19.35 u afgesloten.
11. De volgende vergadering is gepland op 02/03/2015

In jullie agenda te noteren:
- Viering 20 jaar Broederschap: 20 april 2015
- Uitstappen: 15/06 – 21/09 – 16/11 (voor 21/9 en 16/11 dringend voorstellen )
- Zomeractiviteit: 09/08
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 maart 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius
en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 19.00 u (omwille
van verkeersperikelen in Gent)
Besproken onderwerpen:

1. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Op de spaarrekening staat € 612,98 en op de zichtrekening € 2 846,62. Er zijn
4 (vier) broeders die hun lidgeld tot op heden niet hebben betaald. Zij worden
vriendelijk gevraagd om onmiddellijk het lidgeld te willen storten. Christian
zal elkeen afzonderlijk per mail een herinnering sturen.
3. De schepen van Cultuur heeft een antwoord gegeven, zoals het er nu uitziet zal
omwille van besparingen er wellicht geen ontvangst zijn op het Stadhuis ter
gelegenheid van de viering 20 jaar Maandagbroeders. Een alternatief zou
kunnen zijn: samenkomst met ontbijt in ’t Vrij Dag Gevoel – korte ludieke
wandeling - met start aan de Zoete Inval, de baarmoeder van de vereniging met Belleman – aperitief in een goed café – diner in “Naturel”. Jacques
probeert toch nog via Johan Van de Wiele departementshoofd Cultuur en
Sport om iets vast te leggen, hetzij in het Stadhuis hetzij in een andere locatie.
4. Luc Van de Walle kon de vergadering van maart 2015 niet bijwonen om de
details mede te delen .Voor het diner in “Naturel” moet enkel nog een keuze
worden gemaakt wat het menu betreft. De rest ligt vast.
5. Uitstappen 2015:
- eerste uitstap is de samenkomst ter gelegenheid van 20 jaar broederschap.
- uitstap 15 juni 2015 wordt een bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede. De
details zijn reeds door broeder Luc Van Acker medegedeeld aan het bestuur.
Het bestuur beslist om de verplaatsing niet met bus te doen. Omtrent het menu
zal via rondvraag aan het bestuur per mail door het bestuur worden beslist.
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- dringend voorstellen voor uitstappen 21 september en 16 november
worden gevraagd
6. De zomeractiviteit zijnde de barbecue te houden op zondag 9 augustus 2014
gaat door in Het Heilig Huizeken te Drongen (aan de Leie).
Deze locatie wordt gehuurd en traiteur Benny van Drongen werd aangezocht
voor de barbecue zelf. Voorschot van € 100,00 werd betaald. Aperitief en wijn
zou door de broederschap zelf worden aangekocht. Guy Van Beneden zorgt
hiervoor.
7. Voor de nieuwjaarsamenkomst 2016 wordt al een optie genomen voor zondag
31 januari 2016 en dit in de “Caipirinha” te Merelbeke. Dit sluit andere
suggesties natuurlijk niet uit. Het is wel noodzakelijk om met een zo duidelijk
mogelijk voorstel te komen.
8. De vergadering wordt om 19.35 u afgesloten.
9. De volgende vergadering is uitzonderlijk gepland op maandag 30/03/2015
18.30u

In jullie agenda te noteren:
- Viering 20 jaar Broederschap: 20 april 2015
- Uitstappen: 15/06 – 21/09 – 16/11 (voor 21/9 en 16/11 dringend voorstellen doen)
- Zomeractiviteit: 09/08

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van dinsdag 31 maart 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius
en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.50 u
Besproken onderwerpen:

1. De vergadering gaat uitzonderlijk niet door op de eerste maandag van de
maand omwille van het feit dat deze dag te dicht bij de eerste activiteit ligt.
2. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Op de spaarrekening staat € 612,98 en op de zichtrekening € 3016,62. Er zijn
2 (twee) broeders die hun lidgeld tot op heden niet hebben betaald. Luc De
Wilde neemt een sabbatjaar en zal dit jaar aan geen activiteiten deelnemen. De
laatste broeder wordt vriendelijk gevraagd om het lidgeld te willen storten
vóór de viering in april 2015.
4. Voor de viering 20 jaar Maandagbroeders op 20 april 2015:
- ontbijt in het ’t Vrij Dags Gevoel (koffie en ontbijtkoekjes) om 09.00 hr
- rond 10.00 u à 10.30u ludieke wandeling met Belleman Jean-Pierre Van de
Perre
- 11.15u ontvangst door Johan Van de Wiele departementshoofd Cultuur,
Sport en Vrije Tijd in het museum Arnold Vander Haeghen (Hotel Clemmen))
Veldstraat 82 met een natje. Er wordt nagekeken hoe wij fruitsap en cava ter
plaatse krijgen (15 flessen cava en 3 flessen fruitsap)
- 13.00u: diner in “Naturell” Chris neemt contact met Luc Van de Walle voor
de laatste details.
- na het diner “nabeschouwingen” op een locatie nog te kiezen
5. Uitstappen 2015
- eerste uitstap is de samenkomst ter gelegenheid van 20 jaar broederschap.
uitstap 15 juni 2015 wordt een bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede.
- uitstap 21 september 2015 (ontbijt in Hotel Campanile, bezoek aan Ivago,
Proeftuinstraat Gent, diner in “La Pineta” (o.v.) te St Martens Latem.
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- dringend voorstel voor uitstap 16 november gevraagd
6. De zomeractiviteit is op zondag 9 augustus 2014 in Het Heilig Huizeken te
Drongen (aan de Leie). Guy Van Beneden volgt verder op.
7. Voor de nieuwjaarsamenkomst 2016 is de “Caipirinha” te Merelbeke
gereserveerd voor de laatste zondag van januari.
8. Rondvraag: nihil
9. De vergadering wordt om 19.35 u afgesloten.
10. De volgende vergadering is gepland op maandag 4 mei 2015 om 18.30u

In jullie agenda te noteren:
- Viering 20 jaar Broederschap: 20 april 2015
- Uitstappen: 15/06 – 21/09 – 16/11 (voor 16/11 dringend voorstel doen)
- Zomeractiviteit: 09/08
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Verslag van de Raad van Bestuur van dinsdag 31 maart 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius
en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.50 u
Besproken onderwerpen:

1. De vergadering gaat uitzonderlijk niet door op de eerste maandag van de
maand omwille van het feit dat deze dag te dicht bij de eerste activiteit ligt.
2. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Op de spaarrekening staat € 612,98 en op de zichtrekening € 3016,62. Er zijn
2 (twee) broeders die hun lidgeld tot op heden niet hebben betaald. Luc De
Wilde neemt een sabbatjaar en zal dit jaar aan geen activiteiten deelnemen. De
laatste broeder wordt vriendelijk gevraagd om het lidgeld te willen storten
vóór de viering in april 2015.
4. Voor de viering 20 jaar Maandagbroeders op 20 april 2015:
- ontbijt in het ’t Vrij Dags Gevoel (koffie en ontbijtkoekjes) om 09.00 hr
- rond 10.00 u à 10.30u ludieke wandeling met Belleman Jean-Pierre Van de
Perre
- 11.15u ontvangst door Johan Van de Wiele departementshoofd Cultuur,
Sport en Vrije Tijd in het museum Arnold Vander Haeghen (Hotel Clemmen))
Veldstraat 82 met een natje. Er wordt nagekeken hoe wij fruitsap en cava ter
plaatse krijgen (15 flessen cava en 3 flessen fruitsap)
- 13.00u: diner in “Naturell” Chris neemt contact met Luc Van de Walle voor
de laatste details.
- na het diner “nabeschouwingen” op een locatie nog te kiezen
5. Uitstappen 2015
- eerste uitstap is de samenkomst ter gelegenheid van 20 jaar broederschap.
uitstap 15 juni 2015 wordt een bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede.
- uitstap 21 september 2015 (ontbijt in Hotel Campanile, bezoek aan Ivago,
Proeftuinstraat Gent, diner in “La Pineta” (o.v.) te St Martens Latem.
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- dringend voorstel voor uitstap 16 november gevraagd
6. De zomeractiviteit is op zondag 9 augustus 2014 in Het Heilig Huizeken te
Drongen (aan de Leie). Guy Van Beneden volgt verder op.
7. Voor de nieuwjaarsamenkomst 2016 is de “Caipirinha” te Merelbeke
gereserveerd voor de laatste zondag van januari.
8. Rondvraag: nihil
9. De vergadering wordt om 19.35 u afgesloten.
10. De volgende vergadering is gepland op maandag 4 mei 2015 om 18.30u

In jullie agenda te noteren:
- Viering 20 jaar Broederschap: 20 april 2015
- Uitstappen: 15/06 – 21/09 – 16/11 (voor 16/11 dringend voorstel doen)
- Zomeractiviteit: 09/08

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 mei 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius
en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.45 u
Besproken onderwerpen:
1. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Op de spaarrekening staat € 2 112,98 en op de zichtrekening € 909,00. Er is
nog één broeder die niet heeft betaald.
3. De vergoeding voor de uitstap in september (Ivago) is ook gestort.
4. Voor de viering 20 jaar Maandagbroeders op 20 april 2015 heeft de kas
supplementair € 260,70 bijgelegd bij de bijdrage van de broeders.
5. De algemene teneur was zeer positief op alle vlakken, vanaf het ontbijt, over
de ludieke wandeling met Jean-Pierre de “Belleman”, de ontvangst in het
Museum Arnold Vander Haeghen, het diner in Naturell en de afsluiter op het
Sint Veerleplein.
6. Uitstappen 2015
- uitstap 15 juni 2015 wordt een bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede.
Voorgesteld menu in Brasserie “Chambord” Tieltstraat 188 Pittem
Tel.: 051-401268
Website www.brasserie-chambord.be
Feestelijk en Royaal
Aperitief maison of fruitsap met koude en warme hapjes
Tompoes van zalm en zeebaars op een “ Touche Italienne “
Lamsnootje met kruidig korstje, seizoengroenten en aardappelgratin
Palet van desserts ( 4 soorten op bord )
Koffie met versnaperingen
Met wijnen aangepast aan het menu.
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- uitstap 21 september 2015 (ontbijt in Hotel Campanile, bezoek aan Ivago,
Proeftuinstraat Gent, diner in “La Pineta” te St Martens Latem of in Sint
Jorishof Botermarkt Gent (o.v.)
- dringend voorstel voor uitstap 16 november gevraagd
7. De zomeractiviteit is op zondag 9 augustus 2015 in “Het Heilig Huizeken” te
Drongen (aan de Leie). Guy Van Beneden volgt verder op en voorschot van €
100,00 is betaald.
8. Voor de nieuwjaarsamenkomst 2016 is de “Caipirinha” te Merelbeke
gereserveerd voor de laatste zondag van januari.
9. Rondvraag: nihil
10. De vergadering wordt om 20.35 u afgesloten.
11. De volgende vergadering is gepland op 1 juni 2015 om 18.30u

In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen: 15/06 – 21/09 – 16/11 (voor 16/11 dringend voorstel doen)
- Zomeractiviteit: 09/08/2015
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 1 juni 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden.

Verontschuldigd: Etienne Van Bever
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.35 u
Besproken onderwerpen:
1. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Op de spaarrekening staat € 2 112,98 en op de zichtrekening € 797,13. Er is nog één
broeder die niet heeft betaald. De voorzitter zal bij betrokkene informeren naar de
reden van niet-betaling.
3. Voor de uitstap in september (Ivago) is aan het Sint Jorishof gevraagd om voorstellen
te doen voor het diner ’s middags. Deze voorstellen zullen op de volgende
vergadering worden besproken.
4. Voor de uitstap van november 2015 is er een voorstel van John Filiaert (La Coupolebunker te Saint-Omer - Pas de Calais – Frankrijk) dat eventueel kan besproken
worden tijdens de volgende uitstap. Andere suggesties blijven steeds welkom.
5. Uitstap 15 juni 2015 wordt een bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede.
De uitnodiging hiervoor wordt nog eens apart verstuurd. Ontbijtkoekjes worden
meegebracht door de traditionele “bakker”.
6. Voor de zomeractiviteit op zondag 9 augustus 2015 in “Het Heilig Huizeken” te
Drongen heeft Guy Van Beneden reeds de wijn aangeschaft.
7. Rondvraag: nihil
8. De vergadering wordt om 19.25 u afgesloten.
9. De volgende vergadering is gepland op 6 juli 2015 om 18.30u
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen: 15/06 – 21/09 – 16/11 (voor 16/11 graag nog voorstellen)
- Zomeractiviteit: 09/08/2015
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

13/24

www.broederschapdermaandagvrienden.net
BE51 9300 0998 1162

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 juli 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Jean Statius, Etienne Van Bever en Jean-Pierre
Rogiest als bestuursleden. Later op de avond vervoegden de broeders Guy Van Beneden en Eric
Diericx de vergadering.

Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
12. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
13. Op de spaarrekening staat € 2.112,98 en op de zichtrekening € 924,45 Iedereen heeft
zijn lidgeld betaald.
14. De uitstap in juni naar Piano’s Maene sloot financieel af met een overschot van net iets
meer dan € 100,00 ondanks de “dubbele” portie ontbijtkoeken. De uitstap werd zeer
positief beoordeeld, zowel wat het bezoek, het optreden en het restaurant betrof.
Uiteraard wordt de inrichter Broeder Luc Van Acker bedankt voor de puike inspanning.
15. Voor de uitstap in september (Ivago) is aan het Sint Jorishof (Court St George) gevraagd
om een voorstel te doen voor het diner ’s middags. Wellicht wordt dit:
Aperitief maison of cava met hapje
Huisbereide carpaccio van Limousin
Een bolletje citroensorbet
Op houtskool gebakken Filet mignon met saus naar keuze,
Frisse sla en handgesneden frietjes.
Chocolademoulleux met een bolletje ijs
Koffie of thee
(voor de prijs van € 49,00 zonder wijnen) Broeder Jean-Pierre zal nog ter plaatse
gaan om de wijn vast te leggen)
16. Voor de uitstap van november 2015 heeft Broeder Eric Van der Bracht een voorstel
(mysterie ?) maar ook Broeder Christian Van Parys heeft een voorstel voor een bezoek
aan een leerlooierij in Zulte. Wij wachten eerst het initiatief af van Broeder Eric
vooraleer het voorstel van Broeder Christian verder wordt uitgewerkt.
17. Voor de zomeractiviteit op zondag 9 augustus 2015 in “Het Heilig Huizeken” te
Drongen heeft Broeder Guy Van Beneden reeds de rode wijn aangeschaft. Deze werd
voorgeproefd en goed bevonden. Het menu wordt overlopen en de keuze wordt gemaakt
(variatie van vlees en vis), Guy maakt de keuze over aan de traiteur. Zowel de damesweduwen die in het verleden werden uitgenodigd als derden (niet-broeders en hun
eventuele partner) zijn welkom. De broeders en hun partner en de dames-weduwen
betalen € 30,00 – derden betalen € 40,00.
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De uitnodigingen worden nog deze maand verstuurd aangezien de activiteit te dicht bij
de vergadering van 3 augustus 2015 ligt.
18. Rondvraag: nihil
19. De vergadering wordt om 20.05 u afgesloten.
20. De volgende vergadering is gepland op 3 augustus 2015 om 18.30u op de gebruikelijke
locatie.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen: 21/09 – 16/11 (voor 16/11 zijn voorstellen nog altijd welkom)
- Zomeractiviteit: 09/08/2015
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 3 augustus 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Etienne Van Bever en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden.
Verontschuldigd: Jean Statius

Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
21. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
22. Op de spaarrekening staat € 2.112,98 en op de zichtrekening € 1 794,75
23. Voor de uitstap van november 2015 heeft Broeder Eric Van der Bracht bevestigd dat hij
zijn voorstel zal uitwerken.
24. Voor de zomeractiviteit op zondag 9 augustus 2015 in “Het Heilig Huizeken” te
Drongen hebben tot op heden 37 personen zich ingeschreven. Etienne zal nog eens naar
mevrouw Josée Leyseele-Van Zele bellen omdat zij niet heeft gereageerd. Ook Marleen
Bossaer had nog niets laten horen. Jacques heeft haar kunnen bereiken en zij heeft
bevestigd.
25. Rondvraag:
- voor de Algemene Vergadering voorzien voor maandagavond 14 december 2015 wordt
voorlopig ’t Vrij Dags Gevoel als locatie gereserveerd. Zoals altijd zijn andere degelijke
suggesties welkom.
- Jean verzamelt alle gegevens – ook uit het verleden – om dit op de website te zetten.
Jean-Pierre zal ook nog grasduinen in de map “Archief” en kijken wat bruikbaar is.
26. De vergadering wordt om 20.05 u afgesloten.
27. De volgende vergadering is gepland op 7 september 2015 om 18.30u op de gebruikelijke
locatie.
In jullie agenda te noteren:
- Zomeractiviteit: 09/08/2015
- Uitstappen: 21/09 – 16/11 (voor 16/11 en/of nadien zijn voorstellen nog altijd welkom)
- Algemene Vergadering: maandag 14/12/2015
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van dinsdag 8 september 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Jean Statius en Jean-Pierre
Rogiest als bestuursleden.
Verontschuldigd: nihil

Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
28. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
29. Op de spaarrekening staat € 2.112,98 en op de zichtrekening € 1 781,21
Er moeten nog rekeningen worden betaald o.a. aan BP Catering voor de voorbije
barbecue.
30. Financieel was de zomersamenkomst een meevaller aangezien er bovenop de betaalde
bijdragen slechts € 259,00 moest worden bijgelegd door de kas van de Broederschap. De
algemene teneur was zeer positief, de sfeer was aangenaam, ongedwongen, door het
weer zeer aangenaam op deze locatie, de formule sloeg aan en is voor herhaling vatbaar.
Voor zover deze formule herhaald wordt is het aangewezen dat de dag ervoor een aantal
broeders gedurende ongeveer een uurtje de handen uit te mouwen steken voor de
“opbouw”.
31. Voor de uitstap van september zijn alle afspraken gemaakt. Samenkomst in Campanile
voor het ontbijt om 08.30u – ontvangst en bezoek Ivago om 10.00u – diner in het Sint
Jorishof. De prijs en het menu liggen vast, de wijn wordt betaald a rato van het verbruik.
32. Voor de uitstap van november 2015 broedt Broeder Eric Van der Bracht verder zijn
voorstel uit. Tegen volgende vergadering worden meer details verwacht. Eric zou deze
avond hieromtrent contact opnemen met de voorzitter.
Sommige broeders zijn blijkbaar niet op de hoogte dat de website nu
www.maandagvriendengent.be is. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt met foto’s,
verslagen en Jean verzamelt alle gegevens – ook uit het verleden – om dit op de website
te zetten. Jean-Pierre moet nog verder grasduinen in de map “Archief” en kijken wat
bruikbaar is.
33. Voor het komend jaar worden nog initiatieven verwacht, graag deze tegen de algemene
vergadering.
34. Rondvraag: voor de Algemene Vergadering voorzien voor maandagavond 14 december
2015 is voorlopig ’t Vrij Dags Gevoel als locatie gereserveerd. Zoals altijd zijn andere
degelijke suggesties welkom, tot op heden zijn er geen suggesties.
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35. De vergadering wordt om 19.45 u afgesloten.
36. De volgende vergadering is gepland op 5 oktober 2015 om 18.30u op de gebruikelijke
locatie.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen: 21/09 – 16/11 (voor 16/11 en/of nadien zijn voorstellen nog altijd welkom)
- Algemene Vergadering: maandag 14/12/2015
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 oktober 2015
Aanwezig:
* Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Etienne Van Bever en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden.
* Eric Vander Bracht en Dominique Morel als leden-broeders
Verontschuldigd: Jean Statius

Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
37. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
38. Op de spaarrekening staat € 2 112,98 en op de zichtrekening € 836,23
39. De vorige uitstap kostte de kas € 52,20 bovenop de bijdragen van de broeders en de
genodigden en de inzameling voor de pousse café. Zowel aan Ivago voor het bezoek als
in Campanile voor het ontbijt werd er betaald, vandaar het licht verlies.
40. Er zal worden toegezien in de toekomst of er geen dubbele betalingen gebeuren als er
één of andere broeder apart een rondje geeft. Uitstap van september: in het Sint Jorishof
was het jammer dat er geen 1 of 2 lange tafels waren i.p.v. de tafels van 4 personen.
Positief was de rondleiding die er ter plaatse werd gegeven.
41. Dominique Morel heeft een voorstel voor een bezoek van ongeveer anderhalf uur aan de
stoeterij van Willy Naessens in Wortegem-Petegem in juni of september 2016 gevolgd
door een toespraakje van Willy Naessens met een aperitiefje. (contact mevrouw Kelly
De Pourcq–afdelingshoofd marketing 0474/88 45 38, info op www.destrohoeve.be) In
principe kan dit bezoek enkel op een dinsdag. Het bestuur is echter niet echt te vinden
om de traditie van de maandaguitstap te breken. Dominique zal dus navragen of er toch
een mogelijkheid is voor ons bezoek op maandag. Een mogelijkheid voor het diner
achteraf is het restaurant La Pomme d’Or te Oudenaarde of in grill resto Koevert in
Kerkhove.
42. Voor de uitstap van november 2015 heeft Broeder Eric Van der Bracht een voorstel voor
bezoek aan de haven van Antwerpen – vertrek aan Linkeroever, rondrit, diner en uitleg.
De details zijn nog vast te leggen. Eric kan dit aan doen aan een vriendenprijs. Meer
details volgen later. Er moet ook nog worden nagekeken waar wij vertrekken - wellicht
met de bus – en hoe het ontbijt gepland wordt.
43. Jean verzamelt alle gegevens – ook uit het verleden – om dit op de website te zetten.
Jean-Pierre moet nog verder grasduinen in de map “Archief” en inscannen en
doorsturen.
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44. Rondvraag: voor de Algemene Vergadering voorzien voor maandagavond 14 december
2015 is voorlopig ’t Vrij Dags Gevoel als locatie gereserveerd. Zoals altijd zijn andere
degelijke suggesties welkom, tot op heden zijn er geen suggesties.
45. Philip Ceriez heeft terug de droedel-fout in de Gentse sprokkels ontdekt en heeft recht
op een fles jenever.
46. De vergadering wordt om 19.30 u afgesloten.
47. De volgende vergadering is gepland op 2 november 2015 om 18.30u op de gebruikelijke
locatie.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen: 16/11 (voorstellen zijn nog altijd welkom)
- Algemene Vergadering: maandag 14/12/2015
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 november 2015
Aanwezig:
* Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
* Eric Vander Bracht als leden-broeders
Verontschuldigd: Jacques Vervaet

Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
48. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
49. Op de spaarrekening staat € 2 112,98 en op de zichtrekening € 836,23 (ongewijzigd
sedert oktober)
50. Voor de uitstap van november 2015 heeft Broeder Eric Van der Bracht een voorstel voor
bezoek aan de haven van Antwerpen – vertrek aan Linkeroever, rondrit, diner en uitleg.
De details: samenkomt aan de watersportbaan - Yachtdreef 1 te Gent (parking achter
frietkot) om stipt te kunnen vertrekken om 08.00u met de bus van “De Durme
Reizen” uit Lokeren. Er is een glazen boterham voorzien (een Julien-jenever) maar geen
koekjes als ontbijt!
Wij worden verwacht om 09.30u in Antwerpen Linkeroever bij Havencentrum Lillo
Scheldelaan 444, 2040 Antwerpen. Er is een begeleide rondrit voorzien in de haven met
bezoek aan diverse havenbedrijven. ’s Middags is een diner voorzien om 12.30u en in
de namiddag is er nog een bezoek aan 2 bedrijven en aan het museum verbonden aan het
Havencentrum met een afsluitende drink. De uitstap stopt in principe om 16.00u en
mogelijks wordt nog onderweg gestopt voor een drankje en we worden teruggevoerd
naar de Yachtdreef. Wie een suggestie heeft voor een stop langs de baan mag dit
doorgeven aan de voorzitter, de secretaris of de inrichter Eric.
51. Jean brengt 4 flessen jenever mee, 2 voor de broeders en 1 voor de organisator Bruno.
(en 1 reserve)
52. Jean-Pierre heeft al een deel van de gegevens uit het verleden bezorgd aan Jean om dit
op de website te zetten. Jean-Pierre zal nog verder grasduinen in de map “Archief” en
inscannen en doorsturen.
53. Rondvraag: voor de Algemene Vergadering voorzien voor maandagavond 14 december
2015 is voorlopig ’t Vrij Dags Gevoel als locatie gereserveerd. Zoals altijd zijn andere
degelijke suggesties welkom, tot op heden zijn er geen suggesties. Er wordt gevraagd dat
broeders die een aspirant-broeder wensen te laten introniseren dit moeten voorstellen op
de algemene vergadering en ook tijdens deze vergadering de kandidatuur moet
motiveren (wat informatie over de kandidaat geven enz.) en de peters mededelen.
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54. Tijdens de uitstap zal Christian met de commissarissen Guy Van Beneden en Luc
Vandewalle een datum afspreken om de boeken te controleren.
55. Aangezien er geen
alternatieven werden voorgesteld wordt gekozen voor de
“Caipirinha” te Merelbeke voor de nieuwjaarssamenkomst.
56. Er wordt gevraagd om dringend de voorstellen voor uitstappen voor 2016 mede te delen
aan het bestuur.
57. De vergadering wordt om 19.15 u afgesloten.
58. De volgende vergadering is gepland op maandag 30 november 2015 om 18.30u op de
gebruikelijke locatie. (en niet op 7 december aangezien te dicht bij de algemene
vergadering)
In jullie agenda te noteren:
- Algemene Vergadering: maandag 14/12/2015
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 30 november 2015
Aanwezig: Jacques Vervaet , Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Jean Statius en Jean-Pierre
Rogiest als bestuursleden.

Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
59. De vergadering werd een week vervroegd omwille van het feit dat volgende maandag te
dicht bij de datum van de algemene vergadering ligt en alle broeders best toch meer dan
één week op voorhand worden uitgenodigd.
60. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
61. Op de spaarrekening staat € 2.112,98 (ongewijzigd sedert oktober) en op de
zichtrekening € 892,82.
62. De uitstap van november 2015 was een voltreffer. De commentaren waren éénduidig
positief. Gezien onder andere de inbreng van broeder Eric Van der Bracht was er een
saldo in het voordeel van de kas van ongeveer € 590,00
63. Voor de uitstap van april stelt Etienne een bezoek aan Ghelamco Arena voor met diner
ter plaatse. Plaats voor ontbijt nog te zoeken. Chris scant de info in en bezorgt dit aan
alle bestuursleden. Etienne zorgt al dat er tijdig wordt gereserveerd.
64. Jean-Pierre moet nog verder grasduinen in de map “Archief”, inscannen en doorsturen
naar Jean om de website verder te stofferen.
65. De Algemene Vergadering voorzien voor maandagavond 14 december 2015 gaat door in
’t Vrij Dags Gevoel.
Er wordt een aperitief naar keuze met koude en warme hapjes geserveerd, een warm
gerecht van hertenfilet en kastanjepuree met een rode Bordeaux of een andere drank naar
keuze. Er zal slechts 20,00 euro per persoon gevraagd worden, de kas legt de rest bij.
Net zoals vorig jaar volgt er geen aparte uitnodiging voor de Algemene
Vergadering, gezien de tijdsnood. Aan alle broeders worden gevraagd om vóór
donderdag 10/12/2015 aan het bestuur te melden of men aanwezig zal zijn en zo niet
aan wie eventueel volmacht zal gegeven worden. (dit kan met e-mail)
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 en bankrekening en andere activa van de broederschap
Verslag van de controle, aanduiding van nieuwe commissaris in vervanging
van Guy Van Beneden
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-

-

-

Behoud of wijziging van het lidgeld en bijdrage uitstappen. (momenteel €
70,00 voor uitstap + €10,00 voor genodigden en lidgeld € 85,00 per jaar)
Openstaande plaats beheerraad: de plaats van de schatbewaarder komt open,
gezien de periode van Christian Van Parys afloopt. Kandidaten kunnen zich
kenbaar maken; Christian stelt zich ook opnieuw kandidaat.
Uitstappen volgend jaar: 18 april, 20 juni, 19 september en 21 november
2016.
Vraag naar voorstellen voor 2016 (in april in principe Ghelamco Arena)
Volgende algemene vergadering: 12 december 2016
Zomeractiviteit in augustus 2016: datum te bepalen door algemene
vergadering (7 of 21/08), vraag naar voorstellen
Nieuwjaarssamenkomst: zondag 5 februari 2017 : vraag naar voorstellen
Intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en aanduiding van
respectievelijke peters (deze kandidaten moeten minstens al 3 keer een
activiteit hebben meegemaakt) Er wordt gevraagd dat broeders die een
aspirant-broeder wensen te laten introniseren dit moeten voorstellen op de
algemene vergadering en ook tijdens deze vergadering de kandidatuur moeten
motiveren (wat informatie over de kandidaat geven enz.) Mogelijke
kandidaten: Guy Van Wilder (Julien Stevens), Ludo Beelen (Jo De
Rammelaere), Jan Pattyn (Luc Vandewalle)
Ontslag van broeders?
Toelichting over de verzekering (zijn genodigden ook verzekerd?)
Vestimentaire code bij uitstappen, samenkomsten, ook voor uw gasten e.d.
Suggesties voor een vaste locatie om samen te komen, te vergaderen, enz.

De bijdrage voor de algemene vergadering is € 20,00 – te vereffenen op het
welbekende rekeningnummer Record BE51 9300 0998 1162 vóór 10/12/2015.
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
agendapunten. Een volmacht per fax, brief of mail is een alternatief.
66. Rondvraag: nihil
67. De vergadering wordt om 20.10u beëindigd
In jullie agenda te noteren:
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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