Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 3 januari 2022
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.30 u
Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Jean Statius, Guy Bolle, Jean-Pierre
Rogiest
Verontschuldigd: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 5 011,12
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97 (toestand 03/01/2022)
3. De Algemene Vergadering gepland op 13 december was - gezien de actuele
toestand - doorgegaan via briefwisseling zoals vorig jaar. Op basis van de
ontvangen stembiljetten werd tijdens huidige Raad van Bestuur de stemming en
de beslissingen opgenomen in het bijgevoegde verslag van de Algemene
Vergadering.
5. De viering in 2022 van 25 jaar Broederschap is bij de dienst protocol stad
Gent goedgekeurd, dit is gepland op 21 november 2022. Wij zullen op het
Stadhuis worden ontvangen om 11.00u en het bestuur zoekt een gepast
restaurant deze viering waardig.
6. De geplande Nieuwjaarssamenkomst in februari 2022 zal al dan niet doorgaan
naargelang de meest recente beslissingen van het Overlegcomité. U wordt
hiervan nog geïnformeerd.
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 7 februari 2022
om 18.30u in ’t Vrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent.
Conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze vergadering bij te
wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen
gedeeld.
Broeder Jean-Pierre Rogiest
Secretaris – ceremoniemeester
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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 7 februari 2022
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.30 u
Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Jean Statius, Guy Bolle, Luc Van
Acker, Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: nihil
1. Het bestuur verwelkomt broeder Luc Van Acker als penningmeester die de
taken overneemt van Christian Van Parijs. Broeder Luc heeft ondertussen de
volmacht op de rekeningen; de boekhoudkundige stukken moeten nog worden
overgedragen. Voorzitter Jacques zal deze ophalen bij Christian en aan broeder
Luc bezorgen.
2. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
3. Stand van de zichtrekening: € 5 190,76
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
Broeder Luc geeft uitleg over zijn bevindingen en boekingen die er in de
loop van de voorbije periode zijn gebeurd en kondigt aan dat telkens vóór
de bestuursvergadering de juiste stand zal worden medegedeeld.
4. 8 broeders zouden nog niet het lidgeld voor 2022 hebben betaald. Broeder
Luc zal ten gepaste tijde de desbetreffende broeders hierover contacteren.
5. Broeder John Filiaert heeft zijn nieuwe e-mailadres doorgegeven, dit werd in
de bestanden genoteerd.
6. De viering in 2022 van “25 jaar Broederschap” is bij de dienst protocol stad
Gent goedgekeurd, dit is gepland op 21 november 2022. Wij zullen op het
Stadhuis worden ontvangen om 11.00u Het bestuur zoekt een gepaste locatie
voor samenkomst en koffie én een restaurant om deze viering waardig te vieren.
Er wordt gedacht aan Korenlei II of Allegro Moderato, beiden aan de Korenlei.
Andere suggesties worden welwillend overwogen.
7. Er worden dringend gevraagd naar suggesties voor de komende uitstap in
april. Een mogelijke uitstap zou kunnen zijn het Parlement in Brussel.

Er is al diverse info beschikbaar bij de voorzitter Jacques. Wie voelt zich
geroepen om deze uitstap verder uit te werken?
8. De vraag wordt gesteld in welke mate het zinvol is en blijft om een
verzekering te hebben en om na te kijken voor welke risico’s dit geldt. Het
bestuur zal nakijken of dit effectief wenselijk is om verzekerd te blijven.
9. Rondvraag: nihil
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 7 maart 2022
om 18.45u in ’t Vrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent. Vanaf volgende
bestuursvergadering wordt het uur van vergadering bepaald op 18.45u i.p.v.
18.30u
Conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze vergadering bij te
wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen
gedeeld.
Belangrijke data:
1. 1ste uitstap: 25 april 2022
2. 2de uitstap: 20 juni 2022
3. Zomeractiviteit barbecue: datum was nog te bepalen; deze wordt gefixeerd op
28 augustus 2022
4. 3de uitstap: 19 september 2022
5. 4de uitstap: 21 november 2022
6. Algemene vergadering: 19 december 2022
Broeder Jean-Pierre Rogiest
Secretaris – ceremoniemeester
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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 7 maart 2022
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.45 u
Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Jean Statius, Guy Bolle, Luc Van
Acker, Jean-Pierre Rogiest
Bijkomend aanwezig Jean-Marie Pauwels en Eric Diericx
Verontschuldigd: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 5 336,81
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
2 broeders zouden nog niet het lidgeld voor 2022 hebben betaald. De
voorzitter zal de desbetreffende broeders hierover contacteren.
3. Voor de viering in 2022 van “25 jaar Broederschap” gepland op 21 november
zoekt het bestuur nog altijd een gepaste locatie voor samenkomst en koffie én
een restaurant om deze viering waardig te vieren. Er wordt gedacht aan Korenlei
II of Allegro Moderata.
Andere suggesties worden welwillend overwogen maar toch liefst in de
buurt van het Gentse centrum.
4. Suggesties voor de komende uitstap in april: Eric en Jean-Marie stellen voor
de “Nerotische wandeling” in Gent, zijnde een wandeling o.l.v. Pieter Philips
langs de plaatsen die Marc Sleen heeft gebruikt in zijn Nero-strips. Start aan
Geraard Duivelsteen en einde aan de Korenlei te Gent. Het is een wandeling van
2 uur. Voor ’s middags wordt gedacht aan een fondue in een zaak in de
Ketelvest. Het ontbijt zou in de buurt van het Sint Baafsplein kunnen zijn. Luc
zal “ De Bridge” o het Sint Baafsplein contacteren. Luc zal ook ondertussen de
gids betalen om de wandeling vast te leggen.
5. Guy Van Beneden stelt het bezoek voor aan de “Zonneberg” op de vroegere
Kuhlmann-site te Evergem. Deze uitstap is voorzien voor juni 2022.

6. Jean-Marie contacteert tevens de “Maalderij” in Zaffelare en Luc kijkt na of
“De Zoete Zonde” in Munte nog mogelijk is voor de zomeractiviteit.
7. De vraag wordt gesteld in welke mate het zinvol is en blijft om een
verzekering te hebben en om na te kijken voor welke risico’s dit geldt. Jacques
zal nakijken of dit effectief wenselijk is om verzekerd te blijven en zal voor
advies dit overmaken aan onze leden-advocaten.
8. Rondvraag: nihil
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 4 april 2022
om 18.45u in ’t Vrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent.
Conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze vergadering bij te
wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen
gedeeld.
Belangrijke data:
1. 1ste uitstap: 25 april 2022 Nerotisch Wandeling Gent
2. 2de uitstap: 20 juni 2022 Terranova/ Kuhlmann Evergem
3. Zomeractiviteit barbecue: 28 augustus 2022
4. 3de uitstap: 19 september 2022 (Boekentoren + Wijnmetersgilde Gent)
5. 4de uitstap: 21 november 2022 (25-jarige viering Maandagbroeders) Gent
6. Algemene vergadering: 19 december 2022
Broeder Jean-Pierre Rogiest
Secretaris – ceremoniemeester
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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 4 april 2022
Virtuele vergadering wegens ziekte en andere afwezigheden.
1.

Stand van de zichtrekening: € 5.122,86
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97

2.

broeders hebben nog steeds hun lidgeld (10,-euro dit jaar) niet betaald, de voorzitter heeft
hun een mail hierover geschreven.

3.

De broeders Eric en Jean-Marie hebben de “Nerotische wandeling” in Gent voorbereid.
(maandag 25 april)
Enkel de plaats van de ontbijt koffie is nog in overleg met broeder Luc Van Acker die
een ‘speciale’ locatie onderzoekt. Zodra dit klaar is wordt alles aan onze secretaris
gegeven voor het versturen van de uitnodigingen.
De schoonzoon van Antoine Van Acker wenst eveneens uitgenodigd te worden.

4.

Broeder Guy Van Beneden werkt het bezoek uit aan de “Zonneberg” op de vroegere
Kuhlmann site te Evergem, uitstap is voorzien voor juni 2022.

5.

Broeder Jean-Marie contacteert tevens de “Maalderij” in Zaffelare en broeder Luc Van
Acker kijkt na of “De Zoete Zonde” in Munte nog mogelijk is voor de zomeractiviteit.

6.

De vraag wordt gesteld in welke mate het zinvol is en blijft om een verzekering te hebben
en om na te kijken voor welke risico’s dit geldt. Broeder Jacques zal nakijken of dit
effectief wenselijk is om verzekerd te blijven en zal voor advies dit overmaken aan onze
leden-advocaten, later meer hierover.

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 4 april 2022
om 18.45u in ’t Vrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent.
Belangrijke data:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1ste uitstap: 25 april 2022 Nero
2de uitstap: 20 juni 2022 Kuhlmann
Zomeractiviteit barbecue: 28 augustus 2022
3de uitstap: 19 september 2022 (Boekentoren + Wijnmetersgilde)
4de uitstap: 21 november 2022 (25-jarige viering Maandagbroeders)
Algemene vergadering: 19 december 2022

Broeder Jacques
Voorzitter
Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077
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Verslag van de Raad van Bestuur van 2 mei 2022
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.45 u
Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Jean Statius, Guy Bolle, Luc Van Acker en Antoine Van
Acker
Verontschuldigd: Jean-Pierre Rogiest
1. Het verslag van de vorige vergadering wordt aanvaard.
2. Stand van de zichtrekening: € 4.804,50
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
3. Wat betreft de “Nerotische wandeling” zijn de reacties van de leden erg verdeeld wat zowel de
inhoud, als het eten betreft. Men kan zeggen dat het “culinaire” en de “culturele” bijdrage in vraag
worden gesteld.
4. De voorzitter geeft toelichting over de volgende uitstap 20 juni, uitgewerkt door broeder Guy Van
Beneden, bezoek aan de “Zonneberg” te Evergem. Ontbijt is voorzien in De Dageraad Drongen. De
lunch is voorzien bij de Sailing Queen te Langerbrugge.
5. De zomer activiteit, de BBQ, staat nog nergens. Iedereen is akkoord dat de “De Zoete Zonde” in
Munte nog steeds de beste BBQ was, zowel eten, gezelligheid en sfeer. Wij willen teruggaan naar een
BBQ waar wij het vlees zien bakken en niet dat het vlees uit een warm bad wordt gehaald. Graag
voorstellen indienen bij het bestuur.
6. De vraag omtrent het behouden van een verzekering is nog niet opgelost. De meningen zijn
uiteenlopend. De voorzitter zegt dat broeder Paul, dit nader zal bekijken. Wij zijn voor de BA
verzekerd bij AXA voor € 186,51 /jaar. Iedereen is akkoord dat dit verder moet bekeken worden. De
basis is steeds dat er een oorzakelijk verband moet zijn tussen de organisatie en het leed. Een
ongevallenverzekering wordt bekeken door broeder Guy. (Leden-Genodigden-Partners ?)
7. Broeder Antoine, onze oudste broeder, heeft een prachtig beeldhouwwerk van Medusa,. Dit werd
gemaakt in witsteen door Frans Heirbaut (zijn leraar beeldhouwwerk). Foto en info worden door de
voorzitter aan broeder Jean Pierre gestuurd met de vraag om hierover misschien en kort stukje te
schrijven in het verslag van volgende uitstap.
8. Broeders Luc en Antoine, stellen een uitstap voor bij een orgelverzamelaar in Oostende + Herr
Seele. Dit initiatief moet verder worden uitgewerkt, dit zou eventueel kunnen in september.
De volgende vergadering is gepland op maandag 6 juni 2022 (2de Pinksteren) 18.45u in ’t Vrijdags
Gevoel,
Verslaggever
Jean Statius ondervoorzitter

VERSLAG van de Raad van Bestuur van 6 juni 2022
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.45 u
Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Luc Van Acker en Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd: Guy Bolle en Jean Statius
1. Het verslag van de vorige vergadering wordt aanvaard.
2. Stand van de zichtrekening: € 4.796,25
Stand van de spaarrekening: € 1.000,97
3. Het bestuur stelt zich de vraag of het in de toekomst nog zinvol is om alle verslagen van de
bestuursvergaderingen aan de broeders over te maken, soms wordt een item niet altijd juist
geïnterpreteerd en dit kan zorgen voor onnodige discussies. Het huishoudelijk reglement voorziet ten
andere enkel een verslag van de uitstappen én een verslag van de Algemene Vergadering. Dit punt
wordt hernomen op de volgende bestuursvergadering (4/7/2022) waar een beslissing zal worden
genomen.
4. De volgende uitstap 20 juni is uitgewerkt door broeder Guy Van Beneden: dit is een bezoek aan de
“Zonneberg” te Evergem. Ontbijt is voorzien in De Dageraad Drongen. De lunch is voorzien bij de
Sailing Queen te Langerbrugge. De uitnodiging met gedetailleerde informatie volgt later.
5. De zomer activiteit, de BBQ in de “De Zoete Zonde” in Munte wordt door broeder Luc vastgelegd.
Deze activiteit is gepland op 28 augustus 2022
6. Aan broeder Paul Mortier wordt gevraagd of hij nieuws heeft omtrent het al dan niet behouden van
een verzekering. Wij zijn momenteel voor de BA terug verzekerd sinds april 2022 bij AXA voor €
186,51 /jaar.
7. Broeders Luc en Antoine, stelden een uitstap voor bij een orgelverzamelaar in Oostende én bij Herr
Seele. De orgelverzamelaar heeft afgehaakt. Daarom is het plan om het bezoek bij Herr Seele af te
werken in 2 groepen en ook een bezoek te doen aan het Cultureel Centrum De Grote Post, tevens in 2
groepen. De uitstap zou eventueel plaatshebben op 19 september en hiervoor zal transport met autocar
voorzien worden. Broeder Luc Van Acker werkt dit verder uit.
8. Rondvraag: Jean-Pierre stelt voor om aan elke broeder een paswoord en login toe te kennen zodat
niet – broeders enkel “openbare gegevens” op de website kunnen raadplegen en geen persoonlijke
zaken of foto’s of verslagen. Dit wordt volgende bestuursvergadering met de webmaster (broeder
Jean) besproken of dit mogelijk is en hoe dit kan worden uitgewerkt.
De vergadering werd afgesloten om 19.45u
De volgende vergadering is gepland op maandag 4 juli 2022 om18.45u in ’t Vrijdags Gevoel,
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris - ceremoniemeester

