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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: 783 Restaurant: Restaurant Ladeuze
Vergadering  21/12/2017 Menu: Apéro || Gebakken scampi, pastinaak en zachte

curry || Hertenfilet in zijn winterpracht || Koffie en
versnaperingen.

Voor diegene die er niet bij waren:

Na de opening van de vergadering door de VZ wordt het menu voorgelezen en wordt rondvraag gedaan
naar interclubbezoeken. Peter en Pat zijn op bezoek geweest bij ons petekind KI-Aalter, zijn er ontvangen
als koningen en hebben er 2 kaarten verkocht en dit tussen het rijke aanbod van de klassieke goede-doel-
items als truffels, koeken e.a. Stefaan en Wim zijn ook op tour geweest naar ons petekind KI-Universus.
Frank en Yann ruilen deze vergadering ook voor een buitenbezoek. Stefan was bij de Soroptimisten die zeer
enthousiast waren maar geen kaarten hebben gekocht. Edwin was bij de Lions op de Golf die 4 à 5 kaarten
beloofd hebben; zelf hebben ze op 13/1 een hutsepotavond: ideale start voor een NYBall. Uitnodigingen op
naam uitgaande van BPW Vlaamse Ardennen worden rondgedeeld voor de Interserviceclub-receptie welke
doorgaat op 21/1/2018 om 11h  in de headquarters van Willy Naessens

The Wine Affaire: stilaan komt de wijn in de schaduw te staan van het kunstwerk. Christian doet nog eens
het verhaal van de enorme verrassing welke de kunstenaar ten berde heeft gebracht. Uiteindelijk heeft
iedereen zijn flessen vandaag afgehaald; om 19h30 zat Christian nog verweezd naar de laatste kistjes te
kijken. Het was een gewaardeerd eigen initiatief van Mathieu om alle terpentijnkistjes te voorzien van een
genummerde en gesigneerde foto van "het paard"; de kunstenaar heeft er zelf een gelukkig gevoel aan
overgehouden en onze club de vooropgestelde 5.000€ winst. Er wordt nog gedacht aan een speciale attentie;
Marc M breekt alvast hiervoor een lans. Niet veel ruchtbaarheid over de Chianti-wijn zelf, alhoewel deze op
de receptie van 7/12 door iedereen fel geapprecieerd werd.
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Een veearts werd erbij gehaald om uit te maken of ons
paard nu wel een merry dan wel een hengst zou zijn; of
zou het Baltus zijn ?

Wim en Stefan komen de vergadering binnengevallen na hun interclubezoek bij KI Universus; Wim doet aan
iedereen de groeten van Brenda van Brasserie De Post in Gavere waar het duo gaan apéritieven is. Beperkt
ledental aanwezig (waar zien wij dat nog ?) maar toch reclame gemaakt voor ons bal. Kaartenverkoop uit
ter hand bleek wat moeilijk gezien er moest gefactureerd worden. Hebben ons wel bedankt voor onze
aanwezigheid op hun pop-up-initiatief in 't Gelijk op de Markt.  

COMMISSIES aan het woord

Cultuurcommissie: Jean-Pierre brengt verslag uit van onze geslaagde cultuuruitstap naar Deinze op 13/12 jl.
in en rond het Museum van Deinze en de Leie met als onderwerp "Jozef Cantré". Wij werden er gegidst door
een historica uit Latem die ons wist te vertellen dat Jozef C. de grondlegger was van het Vlaamse
Experessionisme, bekend over de grenzen heen. De toelichtingen waren interessant maar wel vooral
historisch. Gezien het museum om 12h de deuren dicht deed werden wij vriendelijke maar met aandrang
gevraagd op te krassen zodat de mooiste beelden niet aan bod zijn gekomen. Na een korte marktwandeling
zijn wij gaan lunchen in de Bastide 71, een zoveelste geslaagde ontdekking van Edwin. Een voorapéritief
werd aangeboden door Ingrid en Luc B. ter gelegenheid van de geboorte van hun kleinzoon Maxime:
proficiat !

Rijkhalzend zien wij uit naar de volgende culturele uitstap op 4/2, het lichtfestival in Gent (zie vorige
veslagen);  momenteel staat de teller op 34.  Een voorsmaakje: vorige editie
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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

Kiwanis Temse

Kiwanis Ghent‐Seaport

Uitnodiging BPW Vlaamse Ardennen voor de Interclub Nieuwjaarsreceptie op 21/1/2018
Verzoek om voor 10/1/2018 gezamelijke inschrijving te versturen:  graag tegen volgende vergadering 4/1
wie daar naar toe gaat !

De vergadering wordt afgesloten met een "tour de tabele"; wat me bijblijft is het proficiat van Marc M. aan
Christian, Rinaldo en Mathieu en het dubbel gevoel welke Marc hierbij overhoudt.

Penningmeester: Tegen eind van dit jaar zal de financiële overdracht van de schatkist rond zijn; dat Jean zich
vandaag verontschuldigd heeft kan mogelijks te maken hebben met het nog ophalen van boekhoudstukken
op de Panama-eilanden

In januari wordt er terug vergaderd en dit o.m. ter voorbereiding van de nocture en het VIP-arrangement
rond de Adriaan Brouwer-tentoonstelling welke reeds gereserveerd is voor vrijdag 21/9/2018. Op de vraag
of het de bedoeling is winst te maken wordt gerepliceerd dat dit niet tot de doelstellingen van de
cultuurcommissie behoort, maar een receptie in de Harmonie behoort tot de mogelijkheden, weliswaar via
de witte kassa.    Kiwanis in de keuken staat voorlopig nog steeds genoteerd voor vrijdag 1/6

Sociale commissie: Er wordt vergaderd na nieuwjaar. Edwin heeft zijn steentje bijgedragen door te joggen
voor MPI Eine. Levensblij komt op de vergadering van 18/1 officieel de iPads in ontvangst nemen en zal
toelichting verschaffen nopens hun projecten. J.P bevestigt dat Anny De Windt met een delegatie van 4
personen naar ons NYBall zal komen.

Communicatiecommissie: Koen zegt dat het stil is rond het nieuw voorgesteld lid EVD; ondertussen is de
vetotermijn vervallen; iedereen houdt de lippen op elkaar, zoals het moet. Er zouden nog potentiële leden
in de pipeline zitten;  wanneer deze eruit komen zullen we wel zien.

Feestcommissie: De organisatie is zo goed als rond; het taxi-verhaal dient nog te worden afgewerkt. De
eindejaarsperiode is ideaal voor het aan de man brengen van kaarten. 30 leden à 10 man/lid dat moet
kunnen. Alvast is een sluitende herberekening gemaakt op basis van 250 aanwezigen; maar die moeten wel
KOMEN ! Laatste sponsorenveloppen en kaarten zijn nog ter beschikking; de drankkaarten zijn voorzien in
januari; deze zullen aan de inkom verkrijgbaar zijn en niet vooraf bezorgd worden. Nogmaals wordt het
sociaal doel voor dit evenement ten berde gebracht: er is geen specifieke instelling of doel beschikbaar zoals
vooraf gepland;  algemeen de "behoeftige kinderen" wordt als sociale doelstelling vooropgesteld.

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

De vergadering wordt terug op zeer treffelijk uur afgesloten.  't Zal tot volgend jaar zijn  !
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KIWANISAGENDA
4/01/2018

18/01/2018

13/01/2018 Nieuwjaarsreceptie special   -  info volgt 

21/01/2018
23/01/2018 Bestuursvergadering
1/02/2018 Kiwanisvergadering 786  spreker Anke Van Oosterhout (Digital marketing)

4/02/2018 Lichtfestival Gent  ('s avonds of course)  + restaurant Loft / Hotel Reylhof
 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  -  1/6/2017 Ladiesnight  (verplaatst naar de vrijdag)
16/06/2018 Woman-only-vergadering n.a.v. verjaardag van mme. la présidente Sophie
5/07/2018 Vakantievergadering

20/09/2018 Machtsoverdracht
21/09/2018 Nocture Adriaan Brouwer-tentoonstelling

11h  Nieuwjaarsreceptie Interserviceclubs    -  headquarters Willy N.

Kiwanisvergadering  784
Kiwanisvergadering  785
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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 783
Vergadering  21/12/2017 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 4 1
2 Berben Guy 6 1
3 Binnemans Stein 3 1
4 Bontemps Geoffrey 6 1
5 Browaeys Luc 2 1
6 Browaeys Tom 7 1
7 Castelli Rinaldo 1 1
8 De Coninck Frank 5 1
9 De Wilde Guy 7 1

10 Depret Gilbert 5 1
11 Desmet Jean Pierre 6 1
12 Fruyt Koen 1 1
13 Goossens Stefan 5 1
14 Hoste Guido 0 1
15 Libert Marc 6 1
16 Matton Marc 6 1
17 Merchiers Wim 6 1
18 Meysmans Edwin 7 1
19 Mys Christian 4 1
20 Tsjoen Luc 5 1
21 Uytterschaut Eddy 3 1
22 Vandenabeele Harry 3 1
23 Vandendriessche Jean 2 1
24 Vanderschueren Dirk 4 1
25 Van De Velde Guy 4 1
26 Van Dorpe Koen 6 1
27 Van Glabeke Patrick 3 1
28 Van Melkebeke Peter 6 1
29 Verhenne Luc 1 1
30 Wouters Yann 6 1

senoir-lid

GENODIGDEN

BEZOEKERS

cumul 130 17 12 1


