Verslag van de Raad van Bestuur van 6 januari 2020
Plaats: "‘t Vrijdagsgevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u..
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 2 487,93
Stand van de spaarrekening: € 1.000,08
Eén broeder moet nog de kosten betalen van de Algemene Vergadering.
Aan alle broeders wordt gevraagd om het lidgeld te betalen en dit vóór de komende
nieuwjaarsamenkomst. Wie deelneemt aan de nieuwjaarsamenkomst wordt gevraagd om het
bedrag van het lidgeld en het bedrag voor het nieuwjaardiner hetzij afzonderlijk te storten, hetzij
duidelijk te melden voor wat precies wordt betaald.
3. De volgende nieuwjaarsamenkomst is in feestzaal Breughel te Beervelde op 2 februari 2020: de
voorzitter zal nog eens bellen om het menu te bekomen en de tafelschikking te bespreken (samen
met Christian)
Aan de broeders wordt gevraagd om te melden bij wie men graag aan tafel zou zitten tijdens het
nieuwjaardiner; hier zal zo mogelijk welwillend rekening mee gehouden worden.
De voorzitter contacteert broeder Eric Van der Bracht om te weten of hij aanwezig zal zijn op de
ceremonie van intronisatie van kandidaat broeder François Deville, zo niet zal aan een andere
broeder worden gevraagd om deze taak op zich te nemen.
4. Mogelijke volgende bezoeken:
* Broeder Guy Bolle: voorstel van het havenbezoek te Zeebrugge: verder uit te werken maar al
optie voor 15 juni 2020. Guy heeft al contacten gelegd. Er wordt nagekeken wat mogelijk is qua
vervoer (combinatie van trein vanuit Gent en bus ter plaatse of bus vanuit Gent)
* Broeder Luc De Wilde: voorstel van het bezoek aan het vogelasiel te Merelbeke, aanvullend een
bezoek aan brouwerij De Wilde eveneens te Merelbeke: verder uit te werken. De voorzitter vraagt
of dit kan worden voorzien in april.
* Broeder Eric Van der Bracht heeft een mogelijk bezoek aan de koekjesfabriek Biscuiterie Le
Vesuve in Zottegem- Leeuwergem én een bezoek aan “De Munt” te Brussel. Onze privacy
verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077 9208

* Broeder Jan Van Doorslaer organiseert een bezoek aan de “Bunker in het Citadelpark”
* Broeder Jean-Pierre kijkt na of een bezoek aan de Minardschouwburg op maandag mogelijk is.
5. Viering 25 jaar bestaan van de broederschap
Een voorstel om dit te vieren met een uitgebreide lunch en ontvangt op het stadhuis wordt later
besproken. Voorstellen zijn welkom. Indien er een maand is waar een uitstap niet mogelijk is kan
deze viering eventueel daar worden voorzien. Een mogelijkheid als restaurant is “Allegro
Moderato” of “Carlos Quinto”. Andere voorstellen voor een restaurant (in de buurt van het
stadhuis) zijn natuurlijk welkom. Broeder Jacques vraagt na aan de stad Gent dienst protocol of er
een ontvangst met receptie op het stadhuis kan georganiseerd worden.
6. Rondvraag:
- broeder Jean zal proberen de website up to date te houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat
webmaster broeder Jean het programma Dreamweaver en One.com kan aanschaffen, wat
ondertussen is gebeurd. Het gaat om € 343,00 en het bestuur beslist dat dit mag terugbetaald
worden aan broeder Jean.
- aan de oudste leden (qua aantal jaren lid) wordt gevraagd om de ontstaansgeschiedenis van de
Broederschap te reconstrueren.
7. Belangrijke data:
1. Nieuwjaarssamenkomst: zondag 2 februari 2020 in Breughel te Beervelde.
2. 1ste uitstap: 20 april 2020
3. 2de uitstap: 15 juni 2020
4. Zomeractiviteit barbecue 30 augustus 2020
5. 3de uitstap: 21 september 2020
6. 4de uitstap: 16 november 2020
7. Algemene vergadering: 14 december 2020
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 3 februari 2020, 18.30u – zelfde locatie.
Iedereen is altijd welkom, kosten delend !
De vergadering werd afgesloten om 19.55u.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Verslag van de Raad van Bestuur van 3 februari 2020
Plaats: "‘t Vrijdagsgevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 3 660,06
Stand van de spaarrekening: € 1.000,08
Alle kosten van de nieuwjaarsamenkomst zijn reeds in mindering gebracht van de zichtrekening.
Die totale kost was € 3 135,20 waarvan door betaling van de bijdragen voor deze samenkomst €
2885,00 werd gerecupereerd; zodat de broederschap € 250,20
heeft bijgedragen. Op 9 broeders na zijn alle lidgelden ontvangen op de zichtrekening.
Aan deze broeders wordt gevraagd om het lidgeld te betalen. Broeder Chrisian zal naar elkeen een
herinnering sturen per mail.
3. De nieuwjaarsamenkomst in feestzaal Breughel te Beervelde op 2 februari 2020:
- algemene teneur: zeer positief op enkele minimale opmerkingen na
- er is al een reservatie voor volgend jaar (7 februari 2021); sommige broeders opperen of het niet
aangewezen is om na 3 jaar eens op een andere locatie te gaan, dat minstens evengoed is – alle
suggesties blijven welkom
- een tweede keer rondgaan met hoofdmenu bleek niet nodig te zijn
- in de toekomst zal er worden op toegezien dat er tijdens de nieuwjaarsamenkomst slechts 1 maal
een pousse-café wordt aangeboden door de broederschap. De mogelijkheid om voor alcohol te
kiezen is een vrijheid en geen verplichting.
4. Mogelijke volgende bezoeken:
* Broeder Guy Bolle: voorstel van het havenbezoek te Zeebrugge: verder uit te werken maar al
optie voor 15 juni 2020. Guy heeft al contacten gelegd. Er wordt nagekeken wat mogelijk is qua
vervoer (combinatie van trein vanuit Gent en bus ter plaatse of bus vanuit Gent)
* Broeder Luc De Wilde: voorstel van het bezoek aan het vogelasiel te Merelbeke, aanvullend een
bezoek aan brouwerij De Wilde eveneens te Merelbeke: verder uit te werken. De voorzitter vraagt
of dit kan worden voorzien in april 2020. Onze privacy verklaring vindt u op onze website
www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077 9208

* Broeder Eric Van der Bracht heeft een mogelijk bezoek aan de koekjesfabriek Biscuiterie Le
Vesuve in Zottegem- Leeuwergem én een bezoek aan “De Munt” te Brussel.
* Broeder Jan Van Doorslaer organiseert een bezoek aan de “Bunker in het Citadelpark” Hij kijkt
na wanneer dit mogelijk is
* Broeder Jean-Pierre kijkt na of een bezoek aan de Minardschouwburg op maandag mogelijk is –
evenals een bezoek aan het metaalbedrijf Aelbrecht-Maes.
* Broeder Antoine stelt een bezoek aan TVH te Waregem voor
5. Viering 25 jaar bestaan van de broederschap
Een voorstel om dit te vieren met een uitgebreide lunch en ontvangt op het stadhuis: Broeder
Jacques vraagt na aan de stad Gent dienst protocol of er een ontvangst met receptie op het
stadhuis kan georganiseerd worden. Daarvoor wordt de geschiedenis van de Broederschap ter
beschikking gesteld. Dit zal in november gepland worden.
6. Rondvraag:
- Er wordt voorgesteld om een groepsfoto te maken bij elke activiteit
7. Belangrijke data:
1. 1ste uitstap: 20 april 2020
2. 2de uitstap: 15 juni 2020
3. Zomeractiviteit barbecue 30 augustus 2020
4. 3de uitstap: 21 september 2020
5. 4de uitstap: 16 november 2020 (25 jaar bestaan Broederschap)
6. Algemene vergadering: 14 december 2020
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 2 maart 2020, 18.30u – zelfde locatie.
Iedereen is altijd welkom, kosten delend !
De vergadering werd afgesloten om 20.20u.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Verslag van de Raad van Bestuur van 2 maart 2020
Plaats: "‘t Vrijdagsgevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.

Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 4 330,06
Stand van de spaarrekening: € 1.000,08
Op de betaling van 3 broeders na zijn alle lidgelden ontvangen op de zichtrekening.
Aan deze broeders wordt gevraagd om het lidgeld te willen overmaken. Broeder Christian zal
elkeen eens herinneren.
3. Mogelijke volgende bezoeken:
* Broeder Guy Bolle: voorstel van het havenbezoek te Zeebrugge: al optie voor 15 juni 2020.
Broeder Guy werkt verder uit tegen juni 2020.
* Broeder Luc De Wilde: voorstel van het bezoek aan het vogelasiel te Merelbeke, aanvullend een
bezoek aan brouwerij De Wilde eveneens te Merelbeke: verder uit te werken. Dit zal worden
voorzien in september 2020.
* Een mogelijk bezoek aan de koekjesfabriek Biscuiterie Le Vesuve in Zottegem- Leeuwergem,
voorstel van Broeder Eric Van der Bracht is niet mogelijk wegens ingrijpende verbouwingen ter
plaatse.
Een bezoek aan “De Munt” te Brussel blijft wel mogelijk. Er wordt nagekeken of dit in april 2020
kan voorzien worden. Hier zou voorzien worden dat we met de trein tot aan Brussel Centraal
rijden. Daarna is het 5 minuutjes wandelen.
* Broeder Jan Van Doorslaer organiseert een bezoek aan de “Bunker in het Citadelpark” Hij kijkt
na wanneer dit mogelijk is
* Broeder Jean-Pierre moet nog nakijken of een bezoek aan de Minardschouwburg op maandag
mogelijk is – evenals een bezoek aan het metaalbedrijf Aelbrecht-Maes.
* Broeder Jean Van Acker heeft een voorstel van ontbijt, bezoek en proeverij bij Ganda Ham te
Destelbergen.
* Broeder Antoine stelt een bezoek aan TVH (vorkliften) te Waregem voor. Hiervoor moeten nog
bijkomende contacten gelegd worden.
* Broeder Jacques kan voor een bezoek aan het Vlaamse Parlement zorgen, met rondleiding door
het Vlaamse Parlementslid voor Cultuur Stephanie D’Hose (VLD)
4. Viering 25 jaar bestaan van de broederschap
Een voorstel om dit te vieren met een uitgebreide lunch en ontvangst op het stadhuis: Broeder
Jacques heeft aan de stad Gent dienst protocol gevraagd om ons te ontvangen, de historiek werd
overgemaakt. De ontvangst met receptie (ongeveer 1 uur) op de derde maandag van november
2020 op het stadhuis is vastgelegd.
5. Rondvraag:
- er wordt voorgesteld om de zomeractiviteit terug te organiseren in “De Zoete Zonde” Munte
(Merelbeke) – locatie waar we al 2 maal goed zijn ontvangen.
- onze digitale ruimte in Google Drive (15 Gb) was bijna opgebruikt en Christian heeft door
eliminatie van ongebruikte bestanden terug een aanvaardbaar volume gecreëerd om te vermijden
een supplement te moeten betalen.
6. Belangrijke data:
1. 1ste uitstap: 20 april 2020
2. 2de uitstap: 15 juni 2020
3. Zomeractiviteit barbecue 30 augustus 2020
4. 3de uitstap: 21 september 2020

5. 4de uitstap: 16 november 2020 (25 jaar bestaan Broederschap)
6. Algemene vergadering: 14 december 2020
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 6 april 2020, 18.30u – zelfde locatie.
Iedereen is altijd welkom, kosten delend ! Voor juni zal het dinsdag 2 i.p.v. 1 juni worden.
De vergadering werd afgesloten om 19.25u.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Opschorting activiteiten Broederschap er Maandagvrienden
Beste broeders,

rekening houdend met de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van het Covid19 (corona virus) zien wij ons verplicht om al onze activiteiten op te schorten.

Dit betekent dat er op de eerste maandag van april geen vergadering van de Raad van
Bestuur zal zijn en dat er geen voorbereidingen worden getroffen voor de uitstap van april
2020.

Naargelang de maatregelen worden versoepeld of worden opgeheven zullen wij ons beraden
om de draad terug op te nemen zodat eventueel een uitstap in juni 2020 kan worden
georganiseerd.

Wij hopen dat wij iedereen spoedig in goede gezondheid kunnen terugzien en wensen dat u
in deze bijzondere omstandigheden uzelf en uw geliefden goed verzorgt.

Jean-Pierre Rogiest
sercrataris
voor Raad van Bestuur
Broederschap der Maandagvrienden

Verslag van de Raad van Bestuur van 6 juli 2020
Plaats: "‘t Vrijdagsgevoel" te Gent, Vrijdagmarkt 29 om 18.30u.
Aanwezig: de broeders Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als leden
van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: Christian Van Parys
Andere aanwezigen: nihil
1. Gezien de maatregelen als gevolg van het Covid-19 waren er in april, mei en juni 2020 geen
samenkomsten van de Raad van Bestuur.
Aangezien ondertussen de maatregelen versoepeld zijn en een samenkomst op de vertrouwde
locatie terug mogelijk was werd beslist om in juli terug de draad op te nemen.
2. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
3. Stand van de zichtrekening: € 4 533,33
Stand van de spaarrekening: € 1.000,97
4. Mogelijke volgende bezoeken:
* Broeder Guy Bolle: voorstel van het havenbezoek te Zeebrugge: al optie voor 15 juni 2020.
Gezien de beperkingen als gevolg van het Codid-19 zijn de uitstappen van april en juni 2020 niet
doorgegaan.
* Broeder Luc De Wilde: voorstel van het bezoek aan het vogelasiel te Merelbeke, aanvullend een
bezoek aan brouwerij De Wilde eveneens te Merelbeke: verder uit te werken. Voorzien in
september 2020 maar wordt “on hold” gezet.

Een bezoek aan “De Munt” te Brussel (voorzien in april 2020) wordt uitgesteld tot later.
Hier zou voorzien worden dat we met de trein tot aan Brussel Centraal rijden. Daarna is
het 5 minuutjes wandelen.
* Broeder Jan Van Doorslaer organiseert een bezoek aan de “Bunker in het Citadelpark” Hij kijkt
na wanneer dit mogelijk is
* Broeder Jean-Pierre moet nog nakijken of een bezoek aan de Minardschouwburg op maandag
mogelijk is – evenals een bezoek aan het metaalbedrijf Aelbrecht-Maes.
* Broeder Jean Van Acker heeft een voorstel van ontbijt, bezoek en proeverij bij Ganda Ham te
Destelbergen.
* Broeder Antoine stelt een bezoek aan TVH (vorkliften) te Waregem voor. Hiervoor moeten nog
bijkomende contacten gelegd worden.
* Broeder Jacques kan voor een bezoek aan het Vlaamse Parlement zorgen, met rondleiding door
het Vlaamse Parlementslid voor Cultuur Stephanie D’Hose (VLD)
5. Viering 25 jaar bestaan van de broederschap
Een voorstel om dit te vieren met een uitgebreide lunch en ontvangst op het stadhuis: Broeder
Jacques heeft aan de stad Gent dienst protocol gevraagd om ons te ontvangen, de historiek werd
overgemaakt. De ontvangst met receptie (ongeveer 1 uur) op de derde maandag van november
2020 op het stadhuis is vastgelegd voor zover dit mogelijk is wegens maatregelen Covid-19.
6. Argenta heeft gemeld dat onze spaarrekening een andere naam heeft gekregen zijnde Proplusrekening, dit is een rekening speciaal voor verenigingen zoals de onze. Dit wijzigt niets aan
de mogelijkheden die er voorheen waren.
7. Zomeractiviteit 30 augustus 2020. Momenteel is de organisatie van deze activiteit
– rekening houdend met de vele beperkingen – mogelijks problematisch. Er werd tijdens de
vergadering contact opgenomen met De Zoete Zonde (via Broeder Luc Van Acker) om na te
kijken of dit eventueel kan doorgaan. Het antwoord is positief. Er wordt aan de broeders een
aparte rondvraag gestuurd om na te kijken met hoeveel deelnemers deze activiteit zou kunnen
doorgaan. Indien een te beperkt aantal wordt dit eventueel geannuleerd, iedereen is echter vrij om
op die datum, op eigen kosten, toch naar de Zoete Zonde te gaan en daar (eventueel met andere
broeders) toch iets te eten.
8. Belangrijke data:
1. 1ste uitstap: 20 april 2020 is niet doorgegaan
2. 2de uitstap: 15 juni 2020 is niet doorgegaan
3. Zomeractiviteit barbecue 30 augustus 2020 – zie hierboven
4. 3de uitstap: 21 september 2020
5. 4de uitstap: 16 november 2020 (25 jaar bestaan Broederschap)
6. Algemene vergadering: 14 december 2020
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 3 augustus 2020, 18.30u – zelfde
locatie. Iedereen is altijd welkom, kosten delend !
De vergadering werd afgesloten om 19.30u.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Plaats: tele-vergadering 29-30-31/7/2020
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 4 533,33
Stand van de spaarrekening: € 1.000,97
3. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
Gezien de Coronamaatregelen van de adviesraad strenge beperkingen opleggen voor
samenkomsten en dergelijke worden voorlopig alle samenkomsten, uitstappen en maandelijkse
vergaderingen uitgesteld. Dit geldt uiteraard ook voor de BBQ van 30 augustus.
Zodra er meer vrijheid van samenkomen is en het bestuur het opportuun acht, zullen we terug
contact nemen met alle broeders.
Wellicht zal de mogelijke eerste samenkomst de Algemene Vergadering van 14 december 2020
zijn. Dit is ongeveer binnen 4,5 maand.
Niemand weet op dit moment wat de toekomst brengt maar we zijn voorzichtig en hopen het
beste.
De voorzitter, broeder Jacques, neemt met de stad Gent dienst protocol contact i.v.m. de viering
van ons 25jaar, en de eventuele verschuiving naar volgend jaar.
We kunnen mogelijke uitstappen voor volgend jaar wel voorbereiden doch blijven uiteraard
voorzichtig om één en ander te plannen.
Het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven !
4. Belangrijke data:
1. Zomeractiviteit barbecue 30 augustus 2020: gaat niet door
2. 3de uitstap: 21 september 2020: gaat niet door
3. 4de uitstap: 16 november 2020 (Viering 25 jaar Broederschap) wordt verschoven naar 2021
4. Algemene vergadering: gepland op 14 december 2020 wordt overwogen na evaluatie van de
Corona.
De volgende (tele-) bestuursvergadering is gepland op maandag 7 sept 2020 in overleg met alle
leden van de Raad van bestuur.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van september 2020
Plaats: tele-vergadering 7/09/2020.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en Jean-Pierre
Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 4 533,33
Stand van de spaarrekening: € 1.000,97
3. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
Gezien door de Coronatoestanden de adviesraad strenge beperkingen oplegt voor samenkomsten en
dergelijke worden voorlopig alle samenkomsten, uitstappen en maandelijkse vergaderingen uitgesteld.
Zodra er meer vrijheid van samenkomen is en het bestuur het opportuun acht, zullen we terug contact
nemen met alle broeders.
Wellicht zal de mogelijke eerste samenkomst de Algemene Vergadering van 14 december zijn. Dit is
ongeveer binnen drie maand. Niemand weet op dit moment wat de toekomst brengt maar we zijn
voorzichtig en hopen het beste.
We kunnen mogelijke uitstappen voor volgend jaar wel voorbereiden doch blijven uiteraard
voorzichtig om een en ander te plannen.
Het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven !
4. Belangrijke data:
1. 4de uitstap: 16/11/2020 (25 jaar Broederschap) wordt verschoven naar 2021
2. Algemene vergadering:14/12/2020 wordt overwogen na evaluatie van de Coronamaatregelen.
3. Nieuwjaardiner 2021 wordt overwogen na evaluatie van de Coronamaatregelen.
5. Cultuurtips:
- Ga eens kijken naar de grote piek - “OPUS” genaamd - in de St Baafskathedraal (gratis)
Neem je verrekijker voor de details te zien, wonderbaarlijk.
-Ga eens kijken naar de St Niklaaskerk (ingang via Korenmarkt) “Lights on Van Eyck” (€ 11,00) en
achteraf met ticket gratis proef-Duvel bij het buitengaan: lichtshow i.v.m. Van Eyck (duurtijd +/- 30
min. - masker verplicht) Onze privacy verklaring vindt u op onze website
www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077 9208

OPUS van Wim Delvoye
De volgende (tele-) bestuursvergadering is gepland op maandag 8 oktober 2020 in overleg met alle
bestuursleden.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 5 oktober 2020
Plaats: tele-vergadering 5/10/2020.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 4 533,33
Stand van de spaarrekening: € 1.000,97
3. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
gezien door de Coronatoestanden strenge beperkingen werden opgelegd voor samenkomsten en
dergelijke worden voorlopig alle samenkomsten, uitstappen en maandelijkse vergaderingen uitgesteld.
Zodra er meer vrijheid van samenkomen is en het bestuur het opportuun acht, zal er terug contact
worden opgenomen met alle broeders.
Mogelijks is de eerste samenkomst de Algemene Vergadering van 14 december 2020, binnen
ongeveer 2,5 maand. We weten op dit moment niet wat de toekomst zal brengen maar we zijn
voorzichtig en hopen het beste.
Mogelijke uitstappen voor volgend jaar kunnen wel voorbereid worden doch moeten we uiteraard
voorzichtig blijven om een en ander te plannen.
Het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven !
4. Belangrijke data:

1. Algemene vergadering van14/12/2020: wordt overwogen na evaluatie van de maatregelen
Corona.

Een voorstel wordt de volgende bestuursvergadering van november besproken. Dit zou kunnen
zijn dat we bijvoorbeeld toch samenkomen in een restaurant en aan tafels zitten met een beperkt
aantal broeders per tafel voor zowel de vergadering als de lunch. Uiteraard kan men bij
afwezigheid volmacht geven.
Broeders die nu al agendapunten wensen door te geven om te bespreken worden gevraagd om
deze al te bezorgen, dit geldt uiteraard ook voor mogelijke daguitstappen.
2. Nieuwjaardiner wordt overwogen na evaluatie van de Corona.
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 2 november 2020 in overleg met alle
bestuurders wellicht op onze vertrouwde plaats (‘t Vrijdagsgevoel) uiteraard alle Corona
maatregelen in acht genomen.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris
Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077
9208

Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van
2 november 2020
Plaats: tele-vergadering 2/11/2020.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en
Jean-Pierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 4 468,00
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
3. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
gezien de Corona-maatregelen worden nog alle samenkomsten, uitstappen en maandelijkse
vergaderingen uitgesteld. Zodra deze maatregelen versoepelen en het bestuur het opportuun acht,
zullen de samenkomsten eventueel hernomen worden en zal er ook tijdig contact opgenomen worden
met alle broeders.

4. Algemene Vergadering van 14 december 2020: zal niet doorgaan in een restaurant of vergaderzaal.
Begin december zullen de broeders een voorlopige agenda ontvangen, waarbij de broeders tijd hebben
tot 14/12/2020 om eventueel schriftelijk bijkomende agendapunten te laten opnemen. Daarna zal de
definitieve agenda worden overgemaakt met een stemlijst voor de agendapunten waarvoor een
stemming vereist is.
5. Controle van de rekeningen en boekhouding: omwille van beperkingen t.g.v. Covid-19 en de
opgelegde veiligheidsmaatregelen, zal de controle op de rekeningen van de Broederschap der
Maandagvrienden voor het jaar 2020 niet doorgaan ten huize van broeder Christian Van Parys maar
uitzonderlijk via mail.
De commissarissen, broeder Jean Van Acker en broeder Guy Van Wilder, zullen geïnformeerd worden
door broeder Christian over de werkwijze om een adequate controle te kunnen uitvoeren. De akte van
goedkeuring zal dan toegevoegd worden in het verslag van de Algemene Vergadering van december
2020.
6. De voorzitter heeft alle broeders gecontacteerd en geen enkele heeft Corona symptomen, we zijn
dus met zijn allen voorzichtig geweest ! Houden zo.
7. Belangrijke data: Nieuwjaardiner wordt overwogen na evaluatie van de Coronamaatregelen.
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 7 december 2020 in overleg met alle
bestuurders mogelijk op onze vertrouwde plaats (‘t Vrijdagsgevoel) - uiteraard alle Coronamaatregelen in acht genomen.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077
9208

Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 7 december 2020
Plaats: tele-vergadering 7/12/2020.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil

Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 4 468,00
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
3. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
gezien de Corona-maatregelen worden nog alle samenkomsten, uitstappen en maandelijkse
vergaderingen uitgesteld. Zodra deze maatregelen versoepelen en het bestuur het opportuun acht,
zullen we eventueel de samenkomsten hernemen en ook tijdig contact opnemen met alle broeders.
4. De Algemene Vergadering van 14 december: zal niet doorgaan in een restaurant of
vergaderzaal. Een voorlopige agenda werd aan alle broeders reeds overgemaakt. Broeders hebben
tijd tot 14/12/2020 om eventueel bijkomende agendapunten, vragen en antwoorden te laten
opnemen. Daarna zal een definitieve agenda worden overgemaakt met een stemlijst voor de
agendapunten waarvoor een stemming vereist is.
5. Controle van de rekeningen en boekhouding: De akte van goedkeuring zal toegevoegd worden
in het verslag van de (virtuele) Algemene Vergadering van 14 december 2020.
6. Website:
Broeder Jean (webmaster) heeft een belangrijke kostenbesparing van € 300,00 per jaar op onze
website kunnen realiseren, waarvoor dank.
Enkele vragen over de website werden eveneens per afzonderlijk schrijven gestuurd, met verzoek
hierop te willen antwoorden.
7. Belangrijke data 2021: het Nieuwjaardiner zal gezien de omstandigheden niet doorgaan, alle
andere uitstappen enz worden overwogen na evaluatie van de Coronamaatregelen.
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 4 januari 2021 in overleg met alle
bestuurders mogelijk op onze vertrouwde plaats (‘t Vrijdagsgevoel) - uiteraard alle Coronamaatregelen in acht genomen.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

