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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: 787 Restaurant: Restaurant Ladeuze
Vergadering   15/2/2018

PS De maan gaf zoveel licht dat ons clubke in de duisternis verging; foto nog wat opgepimpt met wat licht
maar blijkt dan toch nog wat onduidelijk  (afzondelijke bijlage aan het verslag)

Menu: Apéro met hapjes || Bloemkoolsoepje || Skrei
met chablissaus, julienne van groenten & basmati-rijst ||
Mokka met mignardise

Op deze Krokusvergadering verwelkomt onze VZ 16 leden wat op zich al een succes is in vergelijking met de
andere vergaderingen. Opvallend zijn veel senioren niet aanwezig, waarop Jean en Christian dan toch een
uitzondering maken;  gelukkig neemt Chr. de plaats in van 2 afwezigen.

Voorlezing menu. Buitenbezoeken: Jean is vreemd gegaan maar mag het niet zeggen; bij deze. VZ Tom
merkt op dat er de laatste tijd nogal een loopje wordt genomen met het aan- en afmelden; er zijn er die niet
afmelden maar er zijn er ook die zich niet aanmelden en toch komen; gelukkig maar; zolang er maar plaats is
aan de tafel.

COMMISSIES aan het woord

Onze voorzitter houdt eraan 2 leden te bedanken. Koen als VZ communicatie voor de grote opkomst naar
aanleiding van de exposé van Anke: "wat een vrouw kan doen" staat er op het spiekbriefje van Tom. Edwin
wordt in de "schijnwerpers" gezet voor de super-uitstap naar het Lichtfestival in Gent; het spektakel was
buitengewoon en ook het diner was zeer OK in een mooi kader. Terug zoals we van Edwin gewoon zijn: het
was eens te meer AF.
Peter maakt 2 opmerkingen naar de secretaris toe: 1° hij is de mening toegedaan dat er weinig positiefs is
geschreven over de voordracht van Anke; dat haar voorbeelden niet altijd een "hit" waren kan niet ontkend
worden. 2° onterecht vraagt Peter naar de groepsfoto van het Lichtfestival, maar ondergetekende moet
opmerken dat de verslaggeving handelt over de vergadering van 1/2 en dat het lichtfeest zich pas op 4/02
heeft voltrokken;   in dit verslag zal hij zijn foto kunnen bewonderen.

Cultuurcommissie:  
Edwin blikt terug op een geslaagde uitstap naar het Lichtfestival. Er waren 835.000 bezoekers over de 4
voorstellingen, aantal gebaseerd op gsm-tellingen; en dit gerekend zonder diegene welke nog geen mobieltje
hebben. Wij zijn voortreffelijk gegidst geweest en bovendien was het niet overdruk. Plots waren wij Guido
verloren, maar binnen 3 jaar zien wij hem terug op de 3de editie van dit festival.

Zoals beloofd publiceren wij hierna de groepsfoto van Peter, aangevuld met nog enkele eigen sfeerbeelden.
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Inmiddels maakt Peter gewag van het wijzigigen van de statuten; de ledenlijst en algemene vergadering van de
vzw is niet meer actueel ondanks dat Jean ieder jaar de ledenlijst en jaarrekening neerlegt op de griffie van
Koophandel.   Wordt waarschijnlijk vervolgd;  er is daar reeds meermaals over gesproken.

Feestcommissie: Wim is er niet en zodoende geen verder nieuws, ook niet over de verdere resultaten van het
NY-ball.

Edwin vervolgt met de aankondiging van onze volgende cultuuruitstap. Op 25 maart zijn 2 tentoonstellingen
gepland in Beaux-Arts Brussel. Fernand Leger en Dirk Braeckman, respectielijk kleurrijke schilder en zwart-
wit-kunstenaar. Gewoontegetrouw krijgt onze uitstap een culinair staartje waarvoor Edwin nog een
aanbesteding uitschrijft. Met eigen vervoer spreken wij af om 10h voor de koffie en om 10h30 worden wij door
de tentoonstellingen gegidst. Edwin legt ondertussen reeds een lijstje aan van wie meegaat; hij zal nog een
mailtje sturen voor verdere inschrijvingen.

Tom Bam en Christian leggen zich verder toe op de organisatie van onze uitstap op 22/4 naar het kasteel van
Attre nabij Lessines.

Om een optimaal aantal inschrijvingen te hebben wordt de ladiesnight van 1/6 andermaal verplaatst naar 18
mei, wat in vervanging komt van de vergadering van 17/5; een actieve deelname van de mannen wordt het
onderwerp van de avond; ofwel wordt het "koken zonder vuur" ofwel "naaien zonder draad".

De tafelronde komt wat traag op gang: Christian geeft onmiddellijk het woord aan Marc L. die geen speciale
opmerkingen heeft; Marc M. vond het een goede vergadering enz. enz. Guy VD is in volle opbouw van zijn
komende voorzitterschap en kondigt eind maart reeds zijn eerste vergadering aan. Koen VD droomt van het
oprichten van een sportcommissie. Yann gaat de communicatieve toer op en heeft contacten met Rotary
Vlaamse Ardennen in verband met het Mbrio-project; verder is hij allesbehalve content dat Koen hem te laat
verwittigd heeft dat Anke vrij was zodoende hij niet in de mogelijkheid was zich anders op te stellen...... Luc T.
is akkoord met het opsplitsen van de job van schatbewaarder maar heeft daar altijd over gezwegen om Marie-
Jeanne haar job niet af te pakken. Nochthans sprak Koen na een paar weken reeds over een "Hell of a job".
Rinaldo is blij dat hij hier is en niet eens in het buitenland; maar eigenlijk kwam hij naar de vergadering om te
zeggen dat hijzelf als organisator 33 flessen van zijn Italiaans wijn mankeert; Christian heeft er ook te kort en
Yann moet er ook nog hebben. Wat dit project betreft doet Rinaldo een warme oproep om de kunstenaar extra
"in de verf te zetten" en hem bovenop nog eens te bedanken en te bedenken met een attentie voor de gulheid
welke hij aan onze club betoond heeft.

Sociale commissie: Marc L. is er maar er is geen nieuws

De voorzitter waagt zich nog maar eens aan een tour de table, wat uiteindelijk nog een onverwachte uitloper
met zich meebrengt

Communicatiecommissie: Er wordt terug gespeculeerd op 3 kandidaat-leden die nog zullen besproken
worden.   In april en mei worden terug sprekers gepland.    

En dan zijn wij vertrokken over het onderwerp "senioren". Jean heeft met zijn rekenkundige knobbel berekend
dat de gemiddelde leeftijd van onze club 61 bedraagt (zie bijgaande lijst). Jean, zelf destijds de bezieler van
het senoirschap, legt uit dat dit bedoeld was om een aantal leden aan boord te houden en stelt nu vast dat dit
statuut toch niet zo ideaal is: geeft problemen met af- en aanmelden en toch verschijnen een aantal leden niet op
de vergadering en vullen deze enkel onze ledenlijst. Het behoort tot de mogelijkheden om dit statuut terug af
te schaffen. Eens te meer kan dit een punt van de agenda worden voor de komende bestuursvergadering
(donderdag 22/2 e.k. ten kantore van Tom Br.)    Wordt eens te meer vervolgd.

Penningmeester: Koen die nog niet volledig gemandateerd is weet toch te zeggen dat actief en passief eerlijk
verdeeld is. Ondertussen worden geruchten gelanceerd voor een scheiding van bevoegdheden, wat zou
neerkomen op het in het leven roepen van een hoofdboekhouder en een hulpboekhouder. Ook dit item moet
nog verder uitgewerkt worden. Alvast wordt medegedeeld dat er nog 5 facturen van de maand december
open staan, dat er reeds 15.000€ sponsoring is binnengekomen en dat er ook nog enkele open sponsorfacturen
ingewacht worden;  misschien eens een rappel sturen naar die sponsors of de aanbrengende leden informeren.



Kiwanis AB Kiwanigram 787st verg 4

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

KIWANISAGENDA
22/02/2018 Bestuursvergadering

1/03/2018 Kiwanisvergadering 788
4/03/2018 Men-only-vergadering n.av. van verjaardag VZ Tom

20/03/2018 Bestuursvergadering
25/03/2018 Cultureel Brussel: Beaux-Arts met Fernand Leger  &  Dirk Braeckman
22/4/20018 Dagtrip kasteel & tuin van Attre & Hospital notre dame de la rose in Lessines.

31/05/2018 - 1/6/2018 -  18/5/2018 Ladiesnight  (vergadering 17/5verplaatst naar de vrijdag 18/5  - mannen koken
22/05/2018 Bestuursvergadering
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

Marc M. sluit de vergadering af met een tractatie voor zijn verjaardag van 12/2 jl. Proficiat aan deze niet-
senior

copyright Jean VD

Ons kiwanigram wordt toegezonden aan alle club van Kiwanis Oost-Vlaanderen Center en Kiwanis Oost-Vlaanderen 
Rand en naar de Luitenant-Gouverneur
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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 787
Vergadering   15/2/2018 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 6 1
2 Berben Guy 9 1
3 Binnemans Stein 5 1
4 Bontemps Geoffrey 9 1
5 Browaeys Luc 3 1
6 Browaeys Tom 11 1
7 Castelli Rinaldo 2 1
8 De Coninck Frank 9 1
9 De Wilde Guy 11 1

10 Depret Gilbert 6 1
11 Desmet Jean Pierre 9 1
12 Fruyt Koen 1 1
13 Goossens Stefan 8 1
14 Hoste Guido 0 1
15 Libert Marc 9 1
16 Matton Marc 9 1
17 Merchiers Wim 9 1
18 Meysmans Edwin 11 1
19 Mys Christian 5 1
20 Tsjoen Luc 9 1
21 Uytterschaut Eddy 4 1
22 Vandenabeele Harry 5 1
23 Vandendriessche Jean 4 1
24 Vanderschueren Dirk 5 1
25 Van De Velde Guy 8 1
26 Van Dorpe Koen 10 1
27 Van Glabeke Patrick 5 1
28 Van Melkebeke Peter 10 1
29 Verhenne Luc 1 1
30 Wouters Yann 10 1

senoir-lid  (8)

GENODIGDEN

BEZOEKERS

cumul 203 15 13 2


