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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: 790 Restaurant: Restaurant Ladeuze
Vergadering  5/4/2018

- Kiwanis Quiz: Edwin, Peter, Frank en Stein hebben onze club verdedigd; niet zo bijster veel volk; gezellige
tafel; rare vragen welke interactief via iPhone dienen beantwoord te worden; het "loser-team" zoals ze het zelf
noemen eindigden 8ste;  het eten was ook geen vettten en op de koop toe was de parking afgesloten.

- Edwin was te gast bij Rotary Brakel-Zwalmvallei in het cultureel centrum Lierde met een evenement rond film
door Jan Verheyen   Een club waar men niet selectief is; iedereen welkom. 

Buitenbezoeken:

- Ronde van Vlaanderen/Rotary Kluisbergen: Yann vond het een super evenement op de top van de ronde
waarop 850 genodigden konden genieten van een optreden van Willy Sommers en waarnaast het culinaire de
drank rijkelijk vloeide. Wel was het moeilijk om coureurs te zien, wat dan nog best meeviel op de grote
schermen.   Algemeen positieve reacties en voldaan naar huis, vooral van de drank.

Menu: Apéro met hapjes || Asperges op zijn Vlaams ||
Gebakken kwartel, lentegroenten en aardappelkroketten ||
Koffie en versnaperingen

Guy VdV begint na 33 jaar Deloitte een nieuwe faze in zijn leven start hierbij als VZ ad interim. Aan de 790ste
vergadering gekomen kijkt hij ook reeds uit naar iets speciaals voor de 800st. Bezoekers van Rotary
Oudenaarde worden verwelkomt: Jan De Vos en Dominiek Larsen komen hun karting voorstellen. Na de
klassieke voorlezing menu en briefwisseling wil de secretaris opmerken dat hij onze gesponsorde en inmiddels
gepimpte eend naar Dendermonde heeft gebracht (fotoshoot aan het Gerechtsgebouw. Blijkbaar is ons
exemplaar in de Dender niet in de prijzen is gevallen; Kiwanis Dendermonde houdt aan dit project wel 22.000€
over en ziet nu reeds uit naar hun 10de editie in 2019
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Sociale commissie: Marc L. en zijn team hebben vergaderd. 3 projecten zijn weerhouden: KBO Kamelion,
Heuvelheem en een project van Ann Van Dorpe voor de instelling Dominiek Savio.    En nu is het geld op.

Penningmeester: gezien onze statuten nog niet in orde zijn is de volledige overdracht nog niet voltrokken; Jean
doet nog steeds de betalingen en ontvangsten, de rest is voor Koen. Conclusie: er is nu nog meer werk dan
tevoren.

Nieuwe statuten vzw. Er was vooropgesteld om deze te actualiseren maar de doodle van Guy VDV heeft nog
geen match opgeleverd, laat staan dat er gereageerd werd. Op 21/6 zouden de verkiezingen doorgaan alsook
een formele algemene vergadering waar de nieuwe statuten zullen voorgelegd worden (in voorbereiding).
Guy VDV zal de bestuursleden een nieuwe datum voorstellen voor de voorafgaande besprekingen.

Jean heeft uiteindelijk ingezien dat het seniorschap geen goed idee is want op de duur weet hij niet meer of hij
moet aan- of afmelden. Dit statuut is destijds in het leven geroepen om een 7-tal leden aan boord te houden.
Hij stelt voor om er over na te denken dit statuut af te schaffen en voegt de daad bij het woord en blaast zijn
eigen seniorschap af (als het aanvaard wordt ? ). Bezoekers van de Rotary vullen aan met te stellen dat dit
statuut bij hun geldt vanaf 70jaar wanneer het fysiek en mentaal te zwaar wordt; senioren betalen als ze komen.

Feestcommissie:

- aan het NY-ball is er geen werk en wij hebben er 15.000€ aan over
- men stelt vast dat jong en oud van de leden niet op dezelfde wijze denken en open staan voor
evenementen/projecten

- de voorgestelde activiteit ter herneming van Jazz-Liedts is opgezet in beperkte kring; dit privaat initiatief van
Luc Ts wordt niet erkend door de Feestcommissie en was niet vooraf in de vergadering voorgelegd. De
feestcommissie behoudt zich het recht eigen initiatieven voor te stellen nadat deze gedragen worden door de
algemene vergadering en dan pas subcommissies aan te stellen om dit uit te werken

Volgende vergadering zal over één en ander een open debat gehouden worden.

(PS: onderstaande "agenda" is in constante evolutie zoals blijkt uit een aantal afgelaste en verschoven agendapunten)

Jan van Rotary Oudenaarde bedankt voor de ontvangst en kondigt hun karting aan op zaterdag 12/5. Hij
verzekert dat deelnemers waar voor hun geld krijgen: na voorafgaande testritten wordt tussen 13h en 17h
geraced op de terreinen van OBC. Om 17h wordt afgevlagd en volgt een receptie en barbecue, optreden en
ruige afterparty. Dit alles voor 950€ (voor een team van 4 tot max 6 drivers). Vorig jaar heeft onze club ook
deelgenomen;  Edwin stelt voor dat dit jaar de wandelaars zich inschrijven.

Communicatiecommissie: Niettegenstaande Koen VD verontschuldigd is zal een concrete kandidaat op de
volgende vergadering worden voorgesteld.

Cultuurcommissie: Luc Br. brengt verslag uit van onze culturele uitstap naar Bozar: het was af, en zoals altijjd
"de afwezigen hadden ongelijk". Na het kleurrijke Fernand Leger bezochten wij ook de iets sombere Braeckman-
tentoonstelling. Nadien konden wij ongeremd genieten van een lunch in restaurant Atrium van het Radisson-
hotel. Daarna vergastte Edwin ons nog op een stadswandeling waar hij eens te meer onze uitgelezen gids was.
Op naar de volgende cultuuractiviteit vertelt Tom Bam. wat ons op 22/4 te wachten staat in Lessen, Ath en
Attre. Wij zouden met 16 à 17 ingeschreven zijn en krijgen nog de laatste instructies via mail. Op 8/6 zal
Dirk onze gastheer zijn:  verder nieuws volgt; vrijhouden !

Bezoekers:

- Wim ziet wel de combinatie zitten tussen een family-gebeuren en Liedts.

- De bevraging via de door de secretaris doorgestuurde "volksraadpleging" wordt ongunstig onthaald en is
derhalve een maat voor niets.

- Er zal evenement uitgewerkt worden waar iedereen zich kan in vinden.
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INKOMENDE POST
Kiwanis magazine (te consulteren via links)

http://www.kiwanis.be/

Kiwanigrammen clubs: Kiwanis Aalst

Kiwanis  Destelbergen Reinaert

Kiwanis Gent Belfort

Kiwanis Sint‐Niklaas

Kiwanis Ghent‐Seaport

Kiwanis Temse

Kiwanis Ronse

KIWANISAGENDA
19/04/2018 Kiwanisvergadering 791

Voorstelling programma VZ Elect Guy Van De Velde
Inspraak/suggesties  = niet afmelden !

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

8/5/2018 Bestuursvergadering bij Guy VDV
7/06/2018 ALGEMENE VERGADERING: stemming statuten en verkiezingen

(wordt verplaatst naar nader te bepalen datum)
8/06/2018 Ladiesnight op externe locatie  -  verder nieuws volgt

16/06/2018 Woman-only-vergadering n.a.v. verjaardag van mme. la présidente Sophie
21/06/2018 Verkiezingen en algemene vergadering / stemming nieuwe statuten

5/07/2018 Vakantievergadering
26/08/2018 DATUM  VRIJ TE HOUDEN  IN AGENDA

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

29/09/2018 Culturele, culinaire en sportieve daguitstap naar zee  (VZ  Guy VDV)

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 790
Vergadering  5/4/2018 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 8 1
2 Berben Guy 10 1
3 Binnemans Stein 7 1
4 Bontemps Geoffrey 9 1
5 Browaeys Luc 4 1
6 Browaeys Tom 13 1
7 Castelli Rinaldo 3 1
8 De Coninck Frank 11 1
9 De Wilde Guy 14 1

10 Depret Gilbert 7 1
11 Desmet Jean Pierre 11 1
12 Fruyt Koen 1 1
13 Goossens Stefan 9 1
14 Hoste Guido 0 1
15 Libert Marc 10 1
16 Matton Marc 11 1
17 Merchiers Wim 12 1
18 Meysmans Edwin 14 1
19 Mys Christian 6 1
20 Tsjoen Luc 11 1
21 Uytterschaut Eddy 5 1
22 Vandenabeele Harry 7 1
23 Vandendriessche Jean 5 1
24 Vanderschueren Dirk 5 1
25 Van De Velde Guy 11 1
26 Van Dorpe Koen 11 1
27 Van Glabeke Patrick 6 1
28 Van Melkebeke Peter 13 1
29 Verhenne Luc 2 1
30 Wouters Yann 12 1

senoir-lid  (8)

GENODIGDEN

BEZOEKERS Jan De Vos en Dominiek Larsen - Rotary Oudenaarde

cumul 248 17 13 0


