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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: 792 Restaurant: Restaurant Ladeuze
Vergadering  3/05/2017 Menu: Apéro met hapjes || Huisgemaakte rundsstoverij

||  Chocoladesymphonie || Koffie en versnaperingen

Met vooraf dank aan Stein - secretaris ad interim op de vorige vergadering - wordt de vergadering geopend
met voorlezing van de menu en overzicht van de post: wij ontvingen een uitnodiging van KI Gent-Artevelde
voor een optreden van de stand-up comedian Piv Huvluv in de het theater Tinnenpot in Gent op 8 juni om 20h
(20-35€) - voor interesse mail de secretaris.

De VZ herinnert aan de uitnoding van Rotary Oudenaarde voor hun karting op 12/5: vanonzentwege zijn er
nog geen ingeschrevenen. Uitnodiging/presentatie van het nieuwbouwproject Kloosterstraat van de vzw
Amon in Roborst;  ooit hebben wij dit project  ook nog eens gesponsord.

Uitnodiging van Davidsfonds waarbij Firmin Mees en Bart Van Ommeslaeghe eigen werk tentoonstellen in het
Oud Hospitaal (12/13/19 en 20 mei)

Buitenbezoeken:
- Stefan was op bezoek bij KI Universus voor hun filmproject:  leuk, goed weer
- Koen VD en Yann hebben 100km gefietst en zitten met een Kiwanis-fietsclub in hun hoofd; welke hun
bestemming was werd niet verklapt

Uitnodiging voor Cheese Flower Power (kaasmeester Callebaut) op 5 mei in het oud stationsgebouw
(overmorgen dus !) 25 p.p. Terloops vermeldt de VZ ook een aanbod voor arrangement van Ski Magic (Luc
Vander Schelden):  wie de ski's passen trekken ze aan.

Pré-vergadering/bedrijfsbezoek om 18h45 bij Vento op uitnodiging van Luc Ts. Rondleiding door Luc en
Pieter in de wereld van robots die in een minimum van tijd allerhande hulpstukken vervaardigen voor
luchtkanalen. Veel machines en weinig volk alhoewel enkelen toch meer oog hadden voor de blondine dan
voor de machine.   Het was een zeer verrijkend bezoek met deskundige uitleg, waarvoor much appreciation.

- 3/5 geslaagd bedrijfsbezoek aan Vento
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Commissies:

Voorstel voor een whisky-proeverij in Ladeuze (30€ p.p.);  Wim stelt rhum als alternatief;  verder nieuws volgt

Cultuurcommissie: Edwin blikt terug op een geslaagde zondaguitstap op 22/4 in Lessen/Ath/Attre. Gilbert
heeft blijkbaar een slechte nacht gehad na het bezoek aan het "folterhospitaal" waarbij trouwens nog toestellen
en attributen heeft gezien die hijzelf vandaag nog gebruikt (dat belooft). In Notre Dame de la Rose, een ietwat
tegenhanger van het Hospice in Beaune, werden wij rondgeleid door een fantatisch wijze gidse die vanaf de
start van de rondleiding Gilbert reeds op zijn plaats zette. Volgens Gilbert zagen wij er de evoultie van de
geneeskunde van de laatste 600 jaar. || Ath: fijne en gezellige lunch in het trendy restaurant L'entre
guillemets || Attre: verhaal van een kasteeldame met bizarre neigingen welke in het kasteelpark een toren,
grotten en châlet liet bouwen. Zeer deskundige en uitvoerige uitleg van dhr. Dujardin die blijkbaar gewoon
was van les te geven; hebben veel raars en speciaals gezien, wat dit domein ook vrij uniek en onbekend maakt.
Met dank aan de organisatoren Tom Bam. en Edwin: het was terug af.

Niettegenstaande het programma zo goed als afgewerkt is bestaat de mogelijkheid om nog eens in gang te
schietten mocht een gelegenheid zich voordoen. Alvast blijft de datum van 21/9 voorbehouden voor een
exclusieve nocture in de Adriaan-Brouwer-tentoonstelling; er moet nog één en ander geregeld worden met de
Harmony voor de receptie achteraf; blijkbaar Wim iets van zijn prijs afdoen (alhoewel daar niets over gezegd is
behoort het tot de mogelijkheden). Peter maakt melding van de plechtige opening van de Citroëngarage (in
Brussel, niet in Oudenaarde)

Sociale commissie:  het geld is er door
Communicatiecommissie: fier als een gieter meldt Koen dat er geen veto's zijn: wij zien wel
Voor wie de vorige verslagen nog niet zou gelezen hebben herinnert Koen aan de uitnodiging van Dirk in Sons
op 18/6:  afmelden via mail bij Dirk;  Stefan verontschuldigt zich bij deze

Aankondiging van een spreker nl de algemene directrice het ziekenhuis Maria Middelares (datum wordt later
nog medegedeeld)
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de secretaris

Op 8/5 heeft VZ Elect Guy VDV het bestuur bijeengeroepen om zich te buigen over de aan te passen statuten
en de voorbereidingen te trefffen naar de Algemene Vergadering en tegelijk naar Verkiezingsvergadering van
21/6.    

De vakantievergadering welke gepland stond op 5/7 zou doorgaan als een e-fietstocht gevolgd door een bbq;
de eerste vakantievergadering is volgens de traditie steeds zonder vrouwen.

Feestcommissie: Wim geeft een stand van zaken en licht zijn verslag toe (zie bijlage) welke is opgemaakt naar
aanleiding de bijeenkomst op 26/4 jl. Het ligt in de bedoeling om op 14/5 terug te vergaderen en telkens
verslag uit te brengen van de vorderingen naar het Family@the Parc -gebeuren op 26/8.

Wim heeft ingepikt op het initiatief van Luc Ts om op de klassieke laatste zondag van augustus een muzikaal
en familiaal gebeuren op het getouw te zetten met foodtruncks, coctails en kinderanimatie. Luc Ts acht het
geraamde kostenplaatje van 7.000€ te krap, maar verdere uitwerking zal daar meer duidelijkheid over
scheppen; het is geen must dat er grote winst van komt, wel leren uit fouten om een vastblijvend evenement op
te zetten. De aanvraag voor het park is binnen bij de stad. Kaarten zullen beschikbaar zijn voor de zomer. Pat
vindt het streefcijfer van 250 man veel te weinig voor een dergelijke organisatie. Na wat verdere discussie gaat
Pat in rechtstreekse aanval op Luc en verwijt hem dingen op te starten waarvan de feestcommissie vooraf niet
op de hoogte was. Eerder ongepast nu de heisha over dit onderwerp sedert de laatste weken terug geluwd was
en de plooien waren gladgestreken na een 100% ondersteuning van de ganse de groep. Na escalaties ".......
(passage geschrapt bij het ter perse gaan ) ......" verlaat Pat zonder meer de vergadering. De klassieke uitspraak
van Gilbert "vrienden mogen kijven maar moeten vrienden blijven" was hier kennelijk niet aan de orde.

Ondanks de tumultueuse vergadering gewaagt Tom zich aan een tour de table:

Guy VDV: dankt voor de input naar aanleiding van zijn suggestieronde; meer van 50% heeft geantwoord, wat
een succes is in onze club; niet nog gelezen, wel verzameld. Merkt op dat Antwerpen dit jaar in het teken van
de Barok staat en dat Tom Bam. daar mogelijks nog iets kan organiseren. Is persoonlijk van mening dat het
aflijnen van commissies en discussies over structuren niet bevorderlijk zijn voor initiatieven (we hebben het
gezien). ||Koen VD, the new red man, weet niet wie er betaald heeft en wie niet (gevaarlijk) || Marc M.
maakt nog eens allusie op de slogan van Gilbert: "vrienden mogen......" || Stefan: op 26/8 moeten wij voor
100% gaan || Jean stelt vast dat de stichtende leden nog steeds enthousiast zijn, en nu nog meer sedert hij
geen seniorlid meer is (hij kan terug mandaten opnemen) || Gilbert heeft meer positief dan negatief gehoord
|| Guy B zegt dat hij het goed heeft in de club ||Edwin is eens te meer enthousiast over de opkomst van 19
ingeschrevenen op onze laatste uitstap; er is voor elk wat wils. Hij wil wel wijzen op de 9 mandaten welke ons
nieuw kandidaat-lid uitoefent en vreest dat hij er niet altijd zal kunnen zijn; Luc T kent hem als een dynamisch
man welke zichzelf kan organiseren. || Peter: de VZ is een drijvende kracht om zijn troepen naar het succes te
leiden. || Rinaldo: vindt het leuk om zijn vrienden te zien;  sluit zich aan bij wat gezegd is.

Opgemaakt te Mullem-lez-bains op zondagnamiddag in de schaduw van mijn moeraseik.
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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
17/05/2018 Kiwanisvergadering 793

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 21/6/2018)

8/06/2018 18h30  Ladiesnight  bij SONS (Dirk VDS)  - boek William Habraken
(afmelden via mail bij Dirk)

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  -  Family @ the Parc

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 792
Vergadering  3/05/2017 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 9 1
2 Berben Guy 12 1
3 Binnemans Stein 9 1
4 Bontemps Geoffrey 10 1
5 Browaeys Luc 4 1
6 Browaeys Tom 15 1
7 Castelli Rinaldo 4 1
8 Deconinck Frank 12 1
9 De Wilde Guy 15 1

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

senoir-lid  (7)

GENODIGDEN

BEZOEKERS

cumul 282 18 10 2


