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KIWANIS   INTERNATIONAL
District België-Luxemburg
Divisie Oost-Vlaanderen Rand

K I W A N I S       O U D E N A A R D E   
Adriaan Brouwer  EF 0452      

Voorzitter Tom BROWAEYS
Kouterdreef 2a -  9667 Horebeke
tom@browaeys.be  -  0477/203455

Secretaris Guy DE WILDE Penningmeester Koen VAN DORPE
Axelwalle 48 - 9700 Oudenaarde/Mullem Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
guydewilde@telenet.be  -  0475/669535 koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894

Clublokaal Restaurant  LADEUZE
Ladeuze 3  -  9680  Maarkedal
Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.

Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

Verslag van de vergadering: 779 Restaurant: Restaurant Ladeuze
Vergadering  19/10/2017 Menu: Apero met 3 hapjes / Carpaccio van

geelvintonijn / Kalfsfilet pur met tuinkruidensaus en
wintergroenten / Koffie en versnaperingen

- Buitenbezoeken: Tom Br kondigt een fototentoonstelling aan van Anneke Kestelijn
(http://www.fotoclubronse.be/index.php/anneke-kestelijn), ingericht door Rotary Kluisbergen in het
RondeVanVlaanderen-centrum - 19h30 waarna receptie (inschrijving wordt verwacht voor 23/10 via mail
op middeninderonde@rotarykluisbergen.be

Bij de vermelding van het overlijden van Brice De Ruyver (62) neemt Pat het woord, al was het maar om de
vergadering vol te praten. Pat schets Brice als een socialist die via Vandelanotte geforceerd is op het kabinet
Verhofstadt naar aanleiding van de zaak Dutroux. Wij herinneren hem als spreker in onze club. Brice die
trouwens ook fan was van de basket in Oostende en onder meer ook zijn pluimen verdiend heeft bij de
politiehervorming heeft zonder twijfel zijn stempel gedrukt.

Klassieke start van de vergadering: 
- post (Kiwanigrammen en boze mail van Michel Vermeire Kiwanis St.Niklaas omtrent de bijdrage voor
maaltijden bij de divisievergadering)
- Menu
- Pat looft de vriendelijke bediening van Marie-Claire
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VZ Tom wil nog een eigen inbreng naar voren schuiven welke bestaat uit 2 alternatieve voorstellen voor de
ladiesnight van 5de donderdag 30/11  (of eventueel te verschuiven naar de vrijdag daarop):
- 1° Een Vintage Car Event iets over de taalgrens, gevolgd door een raclette-party. Men zou in 2 groepen
verdeeld worden waarbij old timers en respectievelijk Land Rovers anderhalf uur aan de beurt zouden
komen.
Eerste opmerking: kostenplaatje: 115€ p.p. voor de rit en 30€ p.p. voor de racletteavond
Tweede opmerking: Pat stelt voor dit niet met eigen vrouw te doen en ook niet met de vrouw van een lid;
Guy VdV concludeert: “elk met zijn eigen lid”
Derde opmerking: Pat stelt dat november geen goed seizoen is voor oldtimers en dat het bovendien vroeg
donker is
Vierde inbreng: Stefan verwijst naar eerdere ladies-evenementen waar de limiet op 90€ p.p. was gesteld of
stelt voor het budgetprobleem op te lossen door “het fonds” aan te spreken; niemand weet waar dit fonds
zich bevindt en hoeveel er in deze verborgen schat zit.
Blijkt tenslotte dat dit niet zo’n goed idee is
- 2° Ballen draaien bij Balls & Glory in Brusssel
Dit alternatief zou verder uitgewerkt worden. Evenwel de opmerking: naar Brussel op een donderdagavond
?  En wat met the day after ?
- 3° In de rand merkt Wim op dat op 2/12 een second edition van Jazz Oudenaarde is gepland

Verder worden voor de verdere opvulling van de vergadering de commissies aan het woord gelaten.

Cultuurcommissie: Edwin verwijst nog eens naar de Antwerpse cultuurdag op zondag 29/10 in Zureborg.
Hiervoor zijn reeds 18 personen ingeschreven (er zijn nog 2 plaatsen vrij !). Samenkomst om 10h in de
koffiebar Maurice, waarna een gegidste rondleiding in de chique wijk, met een lunch als afsluiter die de
culinaire cultuur ook nog eens aan bod laat komen. Edwin stuurt nog een mail naar alle deelnemers
(“mensen met een beetje cultuurgevoel”) met de nodige info, zodat op basis van de deelnemerslijst ook eens
kan gedacht worden aan carpooling.

Sociale commissie: Marc L. is niet aanwezig. Evenwel moet er wel een concreet sociaal project voorzien
worden tegen het Nieuwjaarsevent op 13/1 omdat aldaar man en paard moet genoemd worden en er niet
zomaar sprake kan zijn van “sociale werken”.

Communicatiecommissie: Eerdere vergaderingen kwamen reeds ter sprake: het naam-/adressenkaartje,
sprekers, nieuwe leden, uitstap.
Koen, pas bekomen van een dipje, heeft naar de commissieleden een doodle gestuurd in verband met de
gelanceerde strip naar Ierland of Schotland;  toepasselijk om met doodle te verwijzen naar de doedelzak.
Communicatie betekent ook aanwerving, het stokpaardje van Koen, die vorige vergadering een A4’ke had
rondgedeeld als aanwervingsfiche; het ware meer aangewezen deze fiche online op onze site te zetten, zo
zou iedereen er weet van hebben dat het bestaat, ondanks de expliciete vermelding in het vorig verslag.
De oproep is deels beantwoord maar de vraag is nog of één of ander voorgesteld persoon wel in aanmerking
komt om onze club te vervoegen.   Vandaar nog eens een warme oproep.
Te rande:  Wim heeft goede contacten in Ierland en stelt vrijblijvend zijn gulp voor.
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Feestcommissie: Met de plechtige begroeting “Heren vrienden” wil Wim het hebben over HET EVENT op 
13/1;  er zijn reeds voorvergaderingen geweest en er wordt achter de schermen gewerkt.
Zoals eerder aangekondigd: het wordt nieuwjaarsreceptie en bal ! en dit op de onwrikbare datum 13/1 ook
al mocht Willy Naessens die dag iets speciaals doen:  het gaat door !
Verwijzend naar wat andere clubs voor ons gedaan hebben moet het iets worden dat veel centen opbrengt
met minder energie: 50€ inkom en min 20.000€ winst maken en dit met een streefcijfer van 300 man (dit is
elke 10 kaarten).
Het event staat in het teken van één specifiek goed doel (het project moet echter nog gevonden worden….. de
tijd dringt !)
Het wordt een stijlvol elegant feest en daarvoor wordt reeds een voorontwerp van flyer aan de vergadering
getoond: biezonder attractief (Pat merkt op dat er gekozen is voor een blanke vrouw, anders zou er niets te
zien zijn op de zwartkleurige achtergrond). Tegen volgende vergadering zou een definitieve
uitnodigingskaart beschikbaar zijn.    Bezoek aan interclubs wordt sterk aanbevolen.
Er zullen nauwelijks zitplaatsen zijn maar Wim maakt zich sterk dat Stefan wel zijn stoel zal afstaan voor een
senior.
Op het menu staat muziek van de jaren ’70-’80 en franse chansons.
Naast de steun van de GANSE CLUB wordt bovendien gerekend op circa 5.000€ sponsoring.
Steunen is winst !  (voor het sociaal project in wording ?)

Penningmeester:  Jean is afwezig zodoende geen nieuws.

VZ Tom brengt nog een mogelijke spreker ten berde nl. Peter Hinssen over “The Day After Tomorrow”
(m.a.w. hoe overleven in tijden van radicale innovatie”) - http://www.peterhinssen.com/books/the-day-
after-tomorrow
Ondanks de lovende woorden over de man die zoveel boeken heeft geschreven en menige spreekbeurten
heeft gehouden is Pat de mening toegedaan dat die man nog niets bewezen of gerealiseerd heeft en dat hij
nougatbollen verkoop. Wel tegen een forse prijs want voor een spreekbeurt zou hij naar verluidt 5.000€
vragen, waardoor een eventuele interesse slechts in aanmerking kan komen als het opengetrokken wordt.   

Rondvraag levert geen extreme commentaren op;  is mij bijgebleven:
- Gilbert benoemt Wim tot “de nieuwe luidroeper”
- Guy VdV staat erop nu reeds de agenda te plannen voor het komende kiwanisjaar
- Yann brengt zijn rekenknobbel naar voor zeggende: 30 leden in min +/-10 senioren en/of vrijgestelden =
20 x 10 kaarten p.p. = 200 kaarten ipv 300 voor het Event 13/1: dus andere clubs bezoeken zal zeker nodig
zijn.

Klassieker geworden bij de afkloppen van de vergadering:  OP DE VRIENDSCHAP

ps   Maandag 16/10 is Edwin 62 jaar geworden (even jong als Brice) en geeft gul een tournée générale.
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INKOMENDE POST
Kiwanis magazine (te consulteren via links)

http://www.kiwanis.be/

Kiwanigrammen clubs: Kiwanis Aalst

Kiwanis  Destelbergen Reinaert

Kiwanis Artevelde

Kiwanis Sint‐Niklaas

Kiwanis Ghent‐Seaport

KIWANISAGENDA
29/10/2017

30/11/2017
17/12/2017 Deinze - Mudel (Museum Deinze en de Leienstreek) + resto Bastide

13/01/2018 Nieuwjaarsreceptie special   -  info volgt 

23/01/2018 Bestuursvergadering
4/02/2018 Lichtfestival Gent  ('s avonds of course)  + diner in het Pakhuis - max. 20

 februari 2018 Activiteit Ladies Kiwanis Adriaan Brouwer  -  info volgt
4/03/2018 Men-only-vergadering n.av. van verjaardag VZ Tom

20/03/2018 Bestuursvergadering
22/05/2018 Bestuursvergadering
31/05/2018 Ladiesnight
16/06/2018 Woman-only-vergadering n.a.v. verjaardag van mme. la présidente Sophie
5/07/2018 Vakantievergadering

20/09/2018 Machtsoverdracht

inschrijven via   edwin.meysmans@hotmail.com.   !!! LAST CALL !!

inschrijven via   edwin.meysmans@hotmail.com.

Culturele uitstap naar Berchem/Antwerpen - wijk Zurenborg/Cogels 
Osylei   -   TIJDIG  INSCHRIJVEN  -  beperkt tot 20 deelnemers !!

Ons kiwanigram wordt toegezonden aan alle club van Kiwanis Oost-Vlaanderen Center en Kiwanis Oost-Vlaanderen 
Rand en naar de Luitenant-Gouverneur

Ladiesnight  _ nader te bepalen  - ev. vrijdag 31/11
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K I W A N I S       O U D E N A A R D E   AB
 EF 0452      

Aanwezigheidslijst
Kiwanisvergadering 779
Vergadering  19/10/2017 Restaurant: Restaurant Ladeuze

Voorzitter Koen VAN DORPE
Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
koen.van.dorpe@hotmail.com   - 0496/128994

Secretaris Guy DE WILDE Penningmeester Koen VAN DORPE
Axelwalle 48 - 9700 Oudenaarde/Mullem Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
guydewilde@telenet.be  -  0475/669535 koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894

Clublokaal Restaurant  LADEUZE
Ladeuze 3  -  9680  Maarkedal
Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.

Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

cumul aanwezig verontschuldigd afwezig
1 Bamelis Tom 0 1
2 Berben Guy 3 1
3 Binnemans Stein 0 1
4 Bontemps Geoffrey 2 1
5 Browaeys Luc 1 1
6 Browaeys Tom 3 1
7 Castelli Rinaldo 1 1
8 De Coninck Frank 2 1
9 De Wilde Guy 3 1

10 Depret Gilbert 3 1
11 Desmet Jean Pierre 3 1
12 Fruyt Koen 0 1
13 Goossens Stefan 2 1
14 Hoste Guido 0 1
15 Libert Marc 2 1
16 Matton Marc 2 1
17 Merchiers Wim 2 1
18 Meysmans Edwin 3 1
19 Mys Christian 1 1
20 Tsjoen Luc 2 1
21 Uytterschaut Eddy 1 1
22 Vandenabeele Harry 1 1
23 Vandendriessche Jean 1 1
24 Vanderschueren Dirk 2 1
25 Van De Velde Guy 2 1
26 Van Dorpe Koen 3 1
27 Van Glabeke Patrick 1 1
28 Van Melkebeke Peter 2 1
29 Verhenne Luc 0 1
30 Wouters Yann 3 1

senoir-lid

GENODIGDEN

BEZOEKERS

cumul 51 14 15 1


