Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 januari 2016
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:
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Op de zichtrekening staat € 617,42 en op de spaarrekening staat € 2 115,93. Tot op heden
hebben "al" 3 broeders betaald. Aan elkeen wordt gevraagd om vóór de komende
nieuwjaarsamenkomst zeker het jaarlijkse lidgeld te willen betalen. Wie om één of andere reden wil
betalen voor alle uitstappen samen én het lidgeld ineens mag dit natuurlijk doen. Hiervoor zal er een
documentje in bijlage worden bezorgd.
3. Er zijn geen opmerkingen wat betreft de voorbije Algemene Vergadering. André Sirejacob heeft
zich verontschuldigd voor zijn afwezigheid op deze vergadering.
4. Het aquarel - eigendom van de Broederschap - bevindt zich nog in de vergaderzaal van "De
Dageraad" te Drongen. Deze horecazaak staat momenteel onuitgebaat. Etienne tracht contact te
nemen met de laatste uitbater om ons aquarel trachten te recupereren.
5. De nieuwjaarsamenkomst ligt vast: op 31/01/2016 te Merelbeke, Caiphirinha. Etienne bezorgt de
menus voor dit diner aan de leden van de Beheerraad dit per mail hun keuze mededelen. Etienne
zal ook al een optie nemen voor volgend jaar (05/02/2017) Dit sluit niet uit dat een evenwaardig of
beter alternatief altijd kan worden beoordeeld.
Het bestuur komt om 11.30u ter plaatse - Jean brengt jenever, speldjes en de tekst voor de
intronisatie mee, Jacques zorgt voor het lint, borstbeeld Julien en de klok. De intronisatie wordt
gepland vanaf iedereen aan tafel zit vóór het voorgerecht.
6. De eerste uitstap op 18 april 2016 ligt vast: bezoek en rondleiding (1.30u) en diner in Ghelamco
Arena, een organisatie van Etienne Van Bever. Samenkomst wellicht in Campanile Hotel om 09.00u
voor het traditionele ontbijt. Vertrek om 10.00u naar Stadion AA Gent.
7. Volgende uitstappen: (niet noodzakelijk in deze volgorde) - Stoeterij en koetsen Willy Naessens
Wortegem-Petegem (organisator Dominique) - KANTL Gent (Jacques) - De Zonneberg Kluizen
(Jean-Pierre)
8. Jean zal samen met het huidig verslag ook de aangepaste statuten doorzenden en kijkt na of
deze op de website staan.
9. Verwijzend naar punt 11 van het verslag van de Algemene Vergadering wordt aan Marc De Blieck
gevraagd om uitleg te geven over de dekking van de verzekering.
10. Aan Jo wordt gevraagd hoe het staat met het vastleggen van de zomersamenkomst op
7/08/2015 aan de Watersportbaan.
11. De speldjesvoorraad is bijna op, Jean kijkt na een een nabestelling te doen.
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Volgende vergadering is uitzonderlijk niet op de eerste maandag maar op maandag 8/02/2016.
Vergadering beheerraad december 2016 wordt uitzonderlijk gepland op 28/11/2016.

In jullie agenda te noteren:
- Nieuwjaarssamenkomst 31/01/2016
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 8 februari 2016
Aanwezig: Jacques Vervaet , Christian Van Parys, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden. Etienne Van Bever is verontschuldigd.

Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 2.204,94 - de spaarrekening: € 2.115,93
3. De aanwezigen waren over het algemeen tevreden over de voorbije
nieuwjaarsamenkomst. Jammer genoeg waren er slechts 19 broeders aanwezig; wel waren 4
weduwen present. Misschien speelde de datum enige rol. Niet iedereen was even
enthousiast over het diner zelf. Het wordt wellicht ook tijd dat wordt nagedacht over een
andere locatie die vernieuwender is.
4. De intronisatie van Jan Pattyn, die verontschuldigd was tijdens de nieuwjaarsamenkomst,
zal gebeuren tijdens de eerstvolgende uitstap waar hij aanwezig is.
5. Het bestuur noteert het ontslag van Rudy Labens, die wegens tijdsgebrek nog moeilijk
kan deelnemen aan de activiteiten van de Broederschap.
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6. De volgende uitstap naar Ghelamco-Arena is quasi rond. De contacten zijn gelegd, het
eventueel voorschot wordt gestort (Jean vraagt na bij Etienne) en de getekende
overeenkomst wordt overgemaakt aan Etienne om over te maken aan zijn contactpersoon.
Met Campanille wordt afgesproken voor koffie en ontbijtkoekjes in het restaurant. Daar
wordt afgesproken om samen te komen vóór het bezoek.
7. Jean doet het nodige om een rappel te sturen naar de "speldjesfabrikant"
8. Jean-Pierre stuurt naar Christian de gegevens door van de weduwen, zodat dit ook
beschikbaar is via Google Drive. Jean geeft ook de gegevens van de website door aan
Christian.
9. De BBQ in de Roeiclub Gent ligt min of meer vast. Er is een optie genomen.
10. Vergadering wordt afgesloten om 19.35 uur.

De volgende vergadering is op maandag 7 maart 2016.

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van woensdag 9 maart 2016

Plaats " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Etienne Van Bever, Jean Statius
1. De vergadering gaat wegens te veel afwezigen niet door op maandag maar op woensdag.
2. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
3. Stand van de zichtrekening: € 1033,16 - de spaarrekening: € 2.115,93
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4. De intronisatie van Jan Pattyn - voor zover deze komt op de eerstvolgende uitstap - zal gebeuren
bij die gelegenheid. Aan Jean en Jacques wordt gevraagd om zeker te zorgen voor alle nodige
attributen.
5. Het bestuur noteert het ontslag van Philippe Ceriez, die moeilijk zijn beroepsactiviteiten kon
combineren met de activiteiten van de Broederschap.
6. Voor de volgende uitstap naar Ghelamco-Arena is de voorschotfactuur al voldaan. De details
worden op de volgende vergadering overlopen en in de uitnodiging vermeld.
7. Jean heeft het nodige gedaan om de prijs bij de "speldjesfabrikant" te bekomen. Het bestuur geeft
hem hierbij de toelating om 100 speldjes aan te schaffen. Voor de praktische regeling spreekt
Jacques af met Jean, o.a. voor wat facturatie betreft. De nieuwe broeders krijgen zulk speldje bij de
intronisatie. Bijkomende speldjes kunnen worden aangekocht bij Jean aan € 5,00 per stuk wat net
iets meer dan de kostprijs dekt.
8. Jean-Pierre moet naar Christian de gegevens van de weduwen nog doorsturen, zodat dit ook
beschikbaar is via Google Drive. Ook Jean moet nog de gegevens van de website doorgeven aan
Christian.
9. Voorstellen uitstappen:
- 18 april: Ghelamco Arena
- 20 juni: Stoeterij Naessens (Dominique Morel)
- 19 september: Zonneberg Kluizen of Huis van de Toekomst Vilvoorde
- 21 november: KANTL Gent
10 Vergadering wordt afgesloten om 19.20
De volgende vergadering is op maandag 4 april 2016.

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 april 2016
Aanwezig : Etienne Van Bever, Jean Statius , Christian Van Parys en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Jacques Vervaet
De vergadering wordt gestart om 18.30 hr
Besproken onderwerpen

1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.

2. Stand van de zichtrekening: € 1333,16 - de spaarrekening: € 2.115,93

3. De intronisatie van Jan Pattyn - voor zover deze komt op de volgende uitstap - zal gebeuren bij die
gelegenheid, als de locatie dit tenminste toelaat. Aan Christian wordt gevraagd Jean en Jacques tijd
te verwittigen of Jan Pattyn is ingeschreven of niet zodat deze kunnen zorgen voor alle nodige
attributen.

4. De volgende uitstap naar Ghelamco-Arena is geregeld. Wij komen samen om 08.45u in het
restaurant van Campanile, Akkerhage 1 voor een ontbijtje en vertrekken om 09.45 u naar
ondergrondse parking B1 aan de Ghelamco-Arena. Het bezoek start om 10.30 u en duurt ongeveer
anderhalf uur. Na het bezoek worden wij naar het restaurant geleid voor het diner (met een aan het
bezoek aangepast menu) De prijs van de uitstap € 70.00 is ongewijzigd. Er wordt gevraagd aan alle
broeders om zeker tegen de woensdag vóór de uitstap te bevestigen zodat het restaurant tijdig kan
worden ingelicht.

5. Jean neemt voor alle zekerheid een fles Julien mee, of deze wordt aangeboden aan de gids wordt
ter plaatse beslist.

6. Jean heeft bijkomende speldjes besteld bij Insignia in Brugge.

7. Jean zal aan Christian de nodige informatie geven over hoe er wordt gewerkt in onze website
zodat er in geval van nood toch wat back-up is.
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8. Nog één broeder heeft geen lidgeld betaald, Christian stuurt een vriendelijk mailtje.

9. Voorstellen uitstappen:

- 20 juni: aan Dominique wordt gevraagd om zo snel mogelijk de details mede te delen. (Stoeterij
Naessens gaat niet door)
- 19 september: Zonneberg Kluizen of Huis van de Toekomst Vilvoorde
- 21 november: KANTL Gent

Vergadering wordt afgesloten om 19.20 Hr

De volgende vergadering is op maandag 2 mei 2016.

Jean-Pierre Rogiest

www.maandagvriendengent.be
BE51 9300 0998 1162

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 mei 2016

Plaats " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u

Aanwezig: Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Jean Statius en Etienne Van Bever.

1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 2 447,97 - de spaarrekening: € 2.115,93
3. De intronisatie van Jan Pattyn tijdens de laatste uitstap kon niet doorgaan aangezien de locaties
zich daar niet toe leenden.
4. De uitstap naar Ghelamco-Arena werd gesmaakt zeker wat het bezoek zelf betrof. Het culinaire
deel was correct maar niet wat we gewoon zijn.
5. Jean beschikt over de nieuwe speldjes. Nieuwe broeders krijgen er een bij de intronisatie,
bestaande broeders kunnen een versleten, verloren of kapot speldje vervangen door betaling van €
5,00
6. Alle broeders hebben hun lidgeld betaald.
7. Voorstellen uitstappen:
De broeders die een voorstel hebben ingediend moeten dit verder uitwerken (waar samenkomen,
ontbijt?, transport, restaurant enz) Indien er van het bestuur hulp wordt verwacht neemt de
desbetreffende broeder contact op met de voorzitter 0479/790.969. We verwachten deze
organisatoren ook op een bestuursvergadering om een woordje uitleg te geven.

- 20 juni: voorstel van broeder Luc Vande Walle: groentendiepvriesbedrijf Ardo te Koolskamp.
- 19 september: wijndomein Nobel te Lochristi, voorstel broeder Eric Dierickx.
- 21 november: Geschiedenis van opera en operette voorstel van broeder Dominique Morel
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- zomersamenkomst (barbecue met de dames)in Roeiclub te Gent, Kanodreef 1 voorstel van broeder
Jo De Rammelaere.
- Nieuwjaarssamenkomst 5 februari 2017 - locatie nog niet vastgelegd, de voorzitter neemt contact
met de Roskam in Merelbeke om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Vergadering wordt afgesloten om 19.20
De volgende vergadering is op maandag 6 juni 2016.

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 juni 2016

Plaats " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u

Aanwezig: Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean-Pierre Rogiest, Jean Statius en
Etienne Van Bever als leden van de raad van Bestuur en broeders Eric Dierickx en Luc
Vande Walle.
Verontschuldigd: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 2 429,97 - de spaarrekening: € 2.115,93
3. De uitstap voor 20 juni 2016 wordt georganiseerd door Luc Vande Walle. Het is een
bezoek aan groentendiepvriesbedrijf Ardo te Koolskamp waarvan Paul Haspeslagh
Managing Director is. Bezoek is voorzien tussen 10.00 en 12.00u: inleiding van 45 min
inclusief bedrijfsfilm en rondgang met uitleg.
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Diner is voorzien te Zwevezele in restaurant cuisine "Kwizien" : www.cuisinekwizien.be
Luc heeft al een diner all-in bedongen en zal ter plaatse nog het menu bespreken.
Er wordt beslist om geen bus in te leggen zodat het transport persoonlijk moet worden
geregeld. Voor het restaurant is het aangewezen dat de aantallen donderdag kunnen worden
doorgegeven. Aan ieder wordt gevraagd om tijdig door te geven of men al dan niet komt en
tijdig te betalen.
Er wordt uitgekeken waar er kan worden afgesproken (om 08.00u)voor ontbijt en vertrek
naar Ardooie (om 08.45).
4. Adressen van de weduwen moeten nog door JP worden bezorgd aan Christian.
5. Voorstellen uitstappen:
De broeders die een voorstel hebben moeten dit verder uitwerken (waar samenkomen,
ontbijt?, transport, restaurant enz) Indien er van het bestuur hulp wordt verwacht neemt de
desbetreffende broeder contact op met de voorzitter.
- 19 september: wijndomein Nobel te Lochristi, voorstel Eric Dierickx. Om 08.30u
samenkomst in L'autre Coté in Beervelde www.lautrecote.eu
voor ontbijt. (koekjes mee te brengen) Tegen 10.00 u worden we verwacht op het
wijndomein (gelegen tussen Lochristi en Zeveneken) voor een rondleiding en degustatie.
Om 12.00u gaan we naar het Park van Beervelde (bekend van de Tuindagen)
www.parkvanbeervelde.be voor de tentoonstelling van de werken van Raveel. Om 13.00 u
worden we terug in L'autre Coté verwacht voor het diner en afsluitend digestief.
- 21 november: Geschiedenis van opera en operette voorstel van Dominique Morel
- zomersamenkomst 7 augustus 2016 (barbecue) in Roeiclub te Gent, Kanodreef 1
- nieuwjaarssamenkomst op 5 februari 2017 - wellicht Roskam Merelbeke
Vergadering wordt afgesloten om 19.40
De volgende vergadering is op maandag 4 juli 2016.

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2016
Plaats " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u
Aanwezig: Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean-Pierre Rogiest, Jean Statius en
Etienne Van Bever als leden van de raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil

1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 2 637,67 - de spaarrekening: € 2.117,20
3. De uitstap voor 20 juni 2016 georganiseerd door Luc Vande Walle, zijnde het bezoek aan
groentendiepvriesbedrijf Ardo te Koolskamp en het diner in restaurant cuisine "Kwizien" te
Zwevezele werden éénduidig positief onthaald. Het financieel plaatje was bovendien ook
positief aangezien de kosten lager waren dan de inkomsten.
4. Adressen van de weduwen werden door J.-P. bezorgd aan Christian, enkel het adres van
Josée Leysele moet nog worden geverifieerd. Ook het adres van An Mortier zal worden
toegevoegd.
5. Etienne heeft contact gehad met de heer Spruyt van de hoofdhuurder/brouwerij van café
“De Dageraad” met het oog op de recuperatie van het aquarel van de broederschap.
6. Gezien de volgende vergadering slechts 1 week vóór de zomersamenkomst valt zal al in
de loop van de maand juli de uitnodiging worden gestuurd. Broeders en hun partners en de
weduwen betalen € 30,00 – de genodigden betalen € 40,00
7. Voorstellen uitstappen:
- 19 september: wijndomein Nobel te Lochristi, voorstel Eric Dierickx. Om 08.30u
samenkomst in l'Autre Coté in Beervelde voor ontbijt. (koekjes mee te brengen) Tegen
10.00 u worden we verwacht op het wijndomein (gelegen tussen Lochristi en Zeveneken)
voor een rondleiding en degustatie. Om 12.00u gaan we naar het Park van Beervelde
(bekend van de Tuindagen) voor de tentoonstelling van de werken van Raveel. Om 13.00 u
worden we terug in L'autre Coté verwacht voor het diner en de afsluiter.
- 21 november: Geschiedenis van opera en operette voorstel van Dominique Morel
- zomersamenkomst 7 augustus 2016 (barbecue) in Roeiclub te Gent, Kanodreef 1
– algemene vergadering op maandag 12 december 2016
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- nieuwjaarssamenkomst op 5 februari 2017 - wellicht Roskam Merelbeke
Vergadering wordt afgesloten om 19.40
De volgende vergadering is op maandag 1 augustus 2016.

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van 1 augustus 2016
Plaats " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u
Aanwezig: Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als leden van de raad van
Bestuur.
Verontschuldigd: Etienne Van Bever
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 3 779,69 - de spaarrekening: € 2.117,20
3. De voorzitter verheugt er zich over dat hij geen enkele broeder heeft moeten contacteren – behoudens een
die met vakantie was – om antwoord te krijgen over de aanwezigheid op de zomeractiviteit. Er zijn 43
inschrijvingen waarvan 17 broeders met partner en 2 kandidaat-broeders.
4. Adressen van de weduwen werden door J.-P. bezorgd aan Christian, het nieuwe adres van Josée Leysele zou
hetzelfde adres zijn als 2 jaar terug. Ook het adres van An Mortier zal door Jean-Pierre worden opgevraagd
aan Paul.
5. Etienne heeft contact gehad met de heer Spruyt van de hoofdhuurder/brouwerij van café “De Dageraad”
met het oog op de recuperatie van het aquarel van de broederschap. Hieromtrent is nog geen nieuws.
6. Voorstellen uitstappen:
- 19 september: wijndomein Nobel te Lochristi, voorstel Eric Dierickx. Om 08.30u samenkomst in l'Autre
Coté in Beervelde voor ontbijt. (koekjes mee te brengen door een bereidwillige bakker…) Tegen 10.00 u
worden we verwacht op het wijndomein (gelegen tussen Lochristi en Zeveneken) voor een rondleiding en
degustatie. Om 12.00u gaan we naar het Park van Beervelde (bekend van de Tuindagen) voor de
tentoonstelling van de werken van Raveel. Om 13.00 u worden we terug in L'autre Coté verwacht voor het
diner en de afsluiter.
- 21 november: Geschiedenis van opera en operette voorstel van Dominique Morel. Op de volgende
vergadering wordt Dominique verwacht om de details voor te leggen.
- zomersamenkomst 7 augustus 2016 (barbecue) in Roeiclub te Gent, Kanodreef 1 om 12u

www.maandagvriendengent.be
BE51 9300 0998 1162

- algemene vergadering op maandag 12 december 2016 om 18.30u. Er zal nagekeken worden of de algemene
vergadering kan gehouden worden op de plaats van de zomeractiviteit.
- nieuwjaarssamenkomst op 5 februari 2017 - wellicht de Roskam Merelbeke
Vergadering wordt afgesloten om 19.30
De volgende vergadering is op maandag 5 september 2016.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van 5 september 2016
Plaats: " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest
(als leden van de raad van Bestuur) - Eric Dierickx en Dominique Morel
Verontschuldigd: Etienne Van Bever
1. Etienne is afwezig omdat deze thuis na een operatie aan het revalideren is. Wij wensen hem
een snel herstel en hopen dat hij snel terug “de jonge” is
2. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
3. Stand van de zichtrekening: € 1 702,69 - de spaarrekening: € 2.117,20
4. De barbecue heeft de zichtrekening wat gepluimd. Er werd € 972,00 uit kas bijbetaald om
de barbecue te kunnen bekostigen. Het “barbecue”-gevoel was toch niet zoals jaren geleden
in “De Zoete Zonde” en vorig jaar “In ’t Heilig Huizeke”
5. Etienne had eerder contact gehad met de heer Spruyt van de hoofdhuurder/brouwerij van
café “De Dageraad” met het oog op de recuperatie van het aquarel van de broederschap. De
sleutel zou bij Yilmaz, uitbater van “’t Vrij Dags Gevoel” zijn, maar deze is momenteel met
vakantie.
6. Uitstappen:
- 19 september: wijndomein Nobel te Lochristi, voorstel broeder Eric Dierickx. Eric zal de
details per mail overmaken aan broeder Jean-Pierre. Kort samengevat: om 08.30u
samenkomst in Feestzaak “Breughel” in Beervelde voor ontbijt. (koekjes worden
meegebracht door de genodigde van Eric die vertegenwoordiger is in bakkerijproducten)
Tegen 10.00 u worden we verwacht op het wijndomein (gelegen tussen Lochristi en
Zeveneken) voor een rondleiding en degustatie. Om 12.00u gaan we naar het Park van
Beervelde (bekend van de Tuindagen) voor de tentoonstelling van de werken van Raveel.
Om 13.00 u ten laatste worden we terug in “L'autre Coté” verwacht voor het diner en de
afsluiter.
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- 21 november: Geschiedenis van opera en operette, voorstel van broeder Dominique Morel.
Dominique geeft de details: Gilbert Antheunis geeft een presentatie over de geschiedenis van
de Gentse Opera en Operette. Dit zou eerst doorgaan in het Lakenmetershuis
(Willemsfonds) te Gent, Vrijdagmarkt. Deze locatie is echter niet vrij. De heer Antheunis en
Dominique zoeken een andere locatie. De plaats van samenkomst en ontbijt wordt gepland in
functie van de locatie waar de presentatie doorgaat.
7. Belangrijke data:
- algemene vergadering op maandag 12/12/2016 -18.30u. Een locatie wordt gezocht.
- Nieuwjaarsamenkomst op 5/02/2017 – “de Roskam” Merelbeke is bevestigd. De menu’s
worden overlopen. Gekozen werd: Dorade op vel geroosterd – Waaier van Lamsboutje met
groentenboeket en jus van Dragon – Sabayon van Duvel – apero met hapjes en wijnen/
waters en koffie. Broeder Jacques informeert de Roskam.
De vergadering wordt afgesloten om 19.37u - de volgende vergadering is op 3 oktober 2016 18:30u.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van 3 oktober 2016
Plaats: " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean Statius, Etienne Van Bever en
Jean-Pierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur en broeder Dominique Morel als
initiatiefnemer van de volgende uitstap.
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 1 459,49 - de spaarrekening: € 2.117,20
3. De voorbije uitstap heeft de Broederschap € 170,70 gekost (bedrag dat werd bijgelegd uit de
kas). De waardering over de voorbije uitstap was uitermate positief. Gevarieerd, interessant,
aangenaam. Met dank aan broeder Eric Diericx.
Broeder Dominique Morel heeft als eerste de droedel gevonden en krijg bij de volgende
uitstap zijn verdiende fles Julien.
4. De recuperatie van het aquarel van de broederschap is nog niet gebeurd. De sleutel zou bij
Yilmaz, uitbater van “’t Vrij Dags Gevoel” zijn. Er wordt navraag gedaan bij hem. Er moet
dan ook nog een gepaste plaats gevonden worden om dit “kunststuk” (én onze andere
attributen) op een degelijke manier te bewaren.
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5. Uitstappen:
21 november 2016: Geschiedenis van opera en operette, voorstel van broeder Dominique
Morel.
Dominique geeft de details: Gilbert Antheunis geeft een presentatie over de geschiedenis van
de Gentse Opera en Operette.
Deze presentatie gaat door in Salon ’t Groenhof, te 9090 Melle, Wautersdreef 27
Samenkomst om 09.00u vóór de presentatie wellicht in café Barbier voor koffie met een
koekje.
Vertrek naar Salons ’t Groenhof om 09.45 u
Aperitief en diner ter plaatse om 12.30u
Menu wordt gekozen tijdens de vergadering (Menu 4 zijnde Tongschar als voorgerecht en
Lamssteak als hoofdgerecht).
6. Belangrijke data:
- algemene vergadering op maandag 12/12/2016 -18.30u. Eventueel kan worden uitgekeken
in ’t Vosken en in de Bridge, ook wordt overwogen om dit terug te doen in ’t Vrij Dags
Gevoel.
- Nieuwjaarsamenkomst op 5/02/2017 – “de Roskam” Merelbeke
7. Mogelijke volgende bezoeken toegevoegd aan de lijst: “De Cirk” Zebrastraat en ook “Ons
Huis” Vrijdagmarkt
De volgende vergadering is gepland op 7 november 2016 18.30u
De vergadering wordt afgesloten om 19.25 u.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van 7 november 2016
Plaats: " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean Statius, Etienne Van Bever en Jean-Pierre
Rogiest als leden van de Raad van Bestuur en broeder Dominique Morel als initiatiefnemer van de volgende
uitstap.
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 1 393,00 - de spaarrekening: € 2.117,20
3. De recuperatie van het aquarel van de broederschap is nog altijd niet gebeurd. De sleutel is bij Yilmaz,
uitbater van “’t Vrij Dags Gevoel”, hij weet hiervan. Hij zal dit nakijken en broeder Jean-Pierre op de
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hoogte houden. De zaak “De Dageraad” staat momenteel leeg en het is niet zeker of ons kunstwerk
nog aanwezig. Er moet dan ook nog een gepaste plaats gevonden worden om dit (én onze andere
attributen) op een degelijke manier te bewaren.
4. Uitstappen:
21 november 2016:
* Presentatie Geschiedenis van opera en operette in het algemeen en de Gentse Opera in het bijzonder,
voorstel van broeder Dominique Morel. Alles is vastgelegd. Dominique geeft aan Christian door op
welke wijze er kan worden afgerekend in het restaurant.
* Ontbijt in de Kerkstraat 15 te Melle, bij “De Barbier” om 09.00u (scheer- en knipbeurt mogelijk….)
– koekjes worden door JP meegebracht
* Om 10.00u vertrek naar Salon ’t Groenhof te Melle, Wautersdreef 27: Gilbert Antheunis geeft de
presentatie over de geschiedenis van de (Gentse) Opera en Operette.
* Aperitief en diner ter plaatse om 12.30u (Tongschar als voorgerecht en Lamssteak als hoofdgerecht
– menu 4).
* Afsluiter eventueel terug in “Den Barbier”
5. Christian heeft de melding ontvangen dat onze ”huisbank” Recordbank misschien zal worden
geïntegreerd in de ING bank België.
6. Controle der boeken is voorzien door de broeders Luc Van de Walle en Pierre-Paul De Witte. Broeder
Christian zal hiervoor beiden aanspreken om deze controle te laten doorgaan.
7. Belangrijke data:
- algemene vergadering op maandag 12/12/2016 om 18.30u. in ’t Vrij Dags Gevoel te Gent,
Vrijdagmarkt 29 (met aperitief tijdens en eenvoudig wildmenuutje na de vergadering)
- Nieuwjaarsamenkomst op zondag 5/02/2017 – “de Roskam” Merelbeke 8. Mogelijke volgende bezoeken toegevoegd aan de lijst: “De Cirk” Zebrastraat Gent (broeder Jo) en
ook “Ons Huis” Vrijdagmarkt te Gent (broeder Jacques ) en “Instituut Ghislain” (broeder Guy Van
Wilder” – “Innovea” verpakkingsfilms te Gent (broeder Luc De Wilde)
De volgende bestuursvergadering is gepland op 28 november 2016 om18.30u
De vergadering wordt afgesloten om 19.20 u.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 november 2016
Plaats: " 't Vrij Dags Gevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 (uitzonderlijk) om 18.00u
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Jacques Vervaet, Jean Statius, Etienne Van
Bever en Jean-Pierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
www.maandagvriendengent.be
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1 Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2 We staan stil bij het overlijden van voormalig broeder Lucien Derudder. Wij
herinneren hem als iemand die zich voor meer dan 100 % inzette voor de Broederschap.
Er waren 7 broeders aanwezig op zijn uitvaart.
3 Stand van de zichtrekening: € 2 683,00 - de spaarrekening: € 2.117,20 Dit is een
momentopname op datum van vandaag – dit is niet de correcte weergave aangezien de
rekening van ’t Groenhof nog niet werd aangeboden en dus niet is betaald.
4 Aan Yilmaz, uitbater van “’t Vrij Dags Gevoel” wordt nog eens gevraagd hoe het zit
met ons “Kunstwerk” Het ziet er naar uit dat dit mogelijks niet meer aanwezig is in
de vergaderzaal van “De dageraad”, hij kijkt verder in de kelder en zo.
5. Uitstap 21 november 2016: De Presentatie Geschiedenis van opera en operette in het
algemeen en de Gentse Opera in het bijzonder, voorstel van broeder Dominique
Morel, werd op alle vlakken gesmaakt: zowel de ontvangst vooraf als achteraf in
”Den Barbier”, de gemoedelijke uitleg van Gilbert Antheunis en het diner.
6. Broeder Christian heeft de melding ontvangen dat onze ”huisbank” Recordbank
misschien zal worden geïntegreerd in de ING bank België. Broeder Marc De Blieck
beloofde tekst en uitleg te geven op de algemene vergadering.
7.

Controle van de boeken gebeurd door de broeders Luc Van de Walle en Pierre-Paul
De Witte op 6 12 16 om 18.30u bij broeder Christian met een drankje en een hapje.

8. De A.V. is voorzien voor maandagavond 12/12/16 - 18.30u in ’t Vrij Dags Gevoel.
Er wordt een aperitief naar keuze (wijn, cava, porto, sherry, bier) met hapjes
geserveerd, een warm gerecht van gemarineerde everzwijnfilet 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 afzonderlijke uitnodiging voor de Algemene
Vergadering, gezien de tijdsnood. Aan alle broeders wordt gevraagd om vóór
donderdag 8/12/2016 aan het bestuur te melden of men aanwezig zal zijn en zo niet
aan wie volmacht zal gegeven worden. (volmacht kan met een eenvoudige e-mail aan
vervaet.jacques@proximus.be )
De onderwerpen van de Algemene Vergadering die aan bod komen:
- Welkomstwoord van de voorzitter
- Overzicht van de voorbije activiteiten door broeder Jean-Pierre
- Toestand van de kas en bankrekening en andere activa van de broederschap
door broeder Christian
- Verslag van de controle, aanduiding van nieuwe commissaris in vervanging
van broeder Luc Van de Walle
- Behoud of wijziging van het lidgeld en bijdrage uitstappen. (momenteel
€ 70,00 voor uitstap + € 5,00 voor genodigden en lidgeld € 85,00 per jaar)
- Vrijwillige bijdrage tijdens de uitstap door broeders voor verjaardagen of
dergelijke
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-

-

Openstaande plaats beheerraad: de plaats van de ceremoniemeester komt
open, gezien de periode van Jean Statius afloopt. Kandidaten kunnen zich
kenbaar maken; Jean stelt zich ook opnieuw kandidaat.
Uitstappen volgend jaar: de maandagen 17 april, 19 juni, 18 september en 20
november 2017.
Vraag naar voorstellen voor 2017 (De Cirk Zebrastraat Gent – Ons Huis
Vrijdagmarkt Gent – Dr Guislain Instituut – Huis van de Toekomst
Vilvoorde?)
Volgende Algemene Vergadering: 11 december 2017
Zomeractiviteit in augustus 2017: Datum te bepalen door algemene
vergadering. Vraag naar voorstellen voor locatie enz.
Nieuwjaarssamenkomst: zondag 4 februari 2018 : vraag naar voorstellen voor
locatie enz.
Voorstel voor de intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en de 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 AV deze kandidatuur moeten
motiveren (wat informatie geven over de kandidaat enz. zodat de andere
broeders dit beter kunnen beoordelen) Mogelijke kandidaten: Christian
Schotte (Jean Statius), Jan Pattyn (peter?) – anderen? Christian zorgt voor
een lijst met de kandidaten en het aantal keren dat zij aanwezig waren als
geheugensteuntje.
Verdeling van Maandagbroederpin voor broeders die dit wensen door broeder
Jean.
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 8/12/2016.
Verwittigen kan via het e-mail adres vervaet.jacques@proximus.be of 0479/790 969
of via de mail / tel van broeder Jean Pierre (zie hieronder). 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.
9. Belangrijke data:
- Nieuwjaarsamenkomst op zondag 5/02/2017 om12.00u – “de Roskam” Merelbeke De volgende bestuursvergadering is gepland op 9 januari 2017 om18.30u
De vergadering wordt afgesloten om 19.10 u.
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343 jean-pierre.rogiest@telenet.be
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