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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: 793 Restaurant: Restaurant Ladeuze
Vergadering  17/05/2017 Menu: Apéro met hapjes || Gebakken geitenkaasje met

salade ||| Aromatisch gebraden eendenborst, Bordelaise,
lentegroenten || Koffie en zoetigheden

Buitenbezoeken: geen echte maar JP stelt zich toch recht en wijdt uit over een tentoonstelling van het
Davidsfonds te Oudenaarde in de Kapel van het Oud hospitaal, Walburgastraat 9. Zijn vriend Firmin Mees
stelde zijn werken daar ook ten toon en JP was zeer onder de indruk en aangenaam verrast. Het was, steeds
volgens ons eminent lid JP, “mooi ingekaderd”…wat het minste is wat je van een tentoonstelling kan
verwachten natuurlijk…

Na dit cultureel intermezzo komt onze voorzitter op dreef en stelt dat er door het bestuur “hard gewerkt is”
(Charles Michel zegt dat ook soms..) aan het herschrijven van de statuten. Onze elect Guy VDV neemt dan over
en geeft mee dat dit alles gebeurd is op een zwoele zomeravond en dat het allemaal tot in de late uurtjes
geduurd heeft. Hij stelt ook duidelijk dat een actualisatie erg nodig was. Het ontwerp is voor 80 à 90%
afgewerkt en zal begin juni e-mailsgewijs doorgestuurd worden aan alle leden om dan officieel voorgesteld te
worden op de AV van donderdag 21 juni. Dit in combinatie met de verkiezingen dus dat zal een zware
boterham worden die avond.

Over zware boterhammen gesproken, hier is er nog één… het ontslag van Pat Van Glabeke naar aanleiding
van het dispuut met Luc Tsjoen op de vorige vergadering. In eerste instantie was dit ontslag aanvaard maar er
werd en wordt door veel leden aangedrongen op een soort oplossing. Er wordt uiteraard ook verwacht dat
beide leden die toch reeds een respectabele leeftijd bereikt hebben en een zakelijk parcours hebben afgelegd
dat er mag wezen, dat zij in staat zijn om dit bij te kunnen leggen. De vorige vergadering werd door de
volledige corona aanzien als een miskleun en iedereen hoopt dat dit niet meer gebeurt. Conclusie is dat de
voorzitter met beide leden zal rond de tafel gaan zitten om te bemiddelen wat op algemeen applaus van alle 11
(!) aanwezige leden wordt onthaald behalve uw onderdaan die ijverig aan het pennen is…

Vervolgens komen de commissies aan het woord:
Cultuur: geen commissievoorzitter aanwezig; de volgende echte activiteit vindt plaats op 21/09 de Adriaan
Brouwer nocturne, later meer daarover. Jean weet alleszins te zeggen wat er NIET doorgaat namelijk de
kookavond, de Ladies night. Voor alle duidelijkheid het event van Dirk in Sons op 08/06 gaat wel door. De
organisator gaat er van uit dat iedereen komt, dus wie niet aanwezig zal zijn, gelieve hem te verwittigen.

Ki post: Ki Land Van Rhode – Oosterzele geven een BBQ op 24/06, zie mail van secretaris aan voorzitter op
06/05 ll
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de secretaris

Met dank aan  Yann,  de schrijver dan dienst

(m.i. ongepast uitdrukking in de voorlaatste paragraaf !  - niet van mijn hand)

Communicatie: geen commissievoorzitter aanwezig; een nieuw lid zit nog steeds in de pipeline maar daar mag
uiteraard gezien de statuten (oude of nieuwe..?) niets over gezegd worden. Yann heeft een spreker voor 06/09.
Pascal Verdonck is zijn naam en hij zal de gezondheidszorg komen toelichten. Gezien de gevorderde leeftijd
van onze clubleden alleszins eens interessant om te komen luisteren…
Sociale commissie: Marc Libert is wel aanwezig en weet te zeggen dat er voorlopig geen projecten meer zijn
maar dat er vanuit het bestuur gemeld wordt dat er weer budget is wat op algemeen gejuich wordt onthaald!
Dat budget moet blijkbaar komen van ons volgend event wat me naadloos bij de volgende commissie brengt:

Feestcommissie: Wim neemt op zijn eigenste enthousiaste manier het woord en geeft een beschrijving van het
event: alles staat in teken van “family” dus vandaar de keuze voor FAMILY@LIEDTS. Foodtrucks, de
Oklahoma BBQ van Lorenzo Castelli (zoon van…), een Pizzahut euh nee pizzatentje, aangepaste aperitief (?),
kinderanimatie en dit alles op 3 verschillende zones in het park Liedts. Er zal muziek zijn, nee geen Jazz Liedts
format meer. Alles begint serieus vorm te krijgen dankzij de tomeloze inzet van het comité dat zich hier over
ontfermt. Er zal gewerkt worden met toegangskaart à 30 euro, prijs voor kinderen ligt nog onder discussie. Er
wordt nog nagedacht over de marketing (facebook, spandoek in centrum stad, enz.). De voorzitter benadrukt
nog de betrokkenheid van alle leden zeer belangrijk zal zijn.
Dan ontspint zich opeens een interessante discussie over de politieke kleur van de leden van onze club. Onze
elect gaat er blijkbaar vanuit dat de meesten “blauw” zijn..? Dit zijn wel serieuze aannames wat Jean doet
opmerken dat onze statuten (die weer…) zeggen dat we apolitiek zijn…Wim voegt toe dat hij graag eens op
“tjeven” jacht gaat en blijkbaar vermoed hij dat onze elect wel wat tjeven affiniteit vertoont…wordt vervolgd…

De afwezigheid van Koen (de cumulard…) in zijn functie als penningmeester noopt Jean tot een interventie .
Per slot beschouwt hij zichzelf nog steeds als de schaduw penningmeester , waar hebben we dat in godsnaam
verdiend? Hij vindt dan ook dat de zittende penningmeester een “softie” is . Daarna begint hij in zijn gekende
stijl uit te wijden over de 800e vergadering (15 november blijkbaar) en dat dit toch weer eens een event zou
kunnen zijn , waarvan akte. Daarna neemt hij de elect op de korrel met de uitspraak dat het allicht tijd wordt
om zijn verkiezing te organiseren waar Guy laconiek op antwoordt dat hij nog tijd heeft en dat “Jean zijn
nieuwsgierigheid hem bijzonder charmeert”… 😊
En om 22u07 sluit een vermoeide doch tevreden voorzitter de vergadering af .
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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
Volgende vergadering niet op donderdag 7/6 maar wel op 8/6………..

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
niet verkiesbaar melden voor 14/6 bij de secretaris  !!

5/07/2018 Vakantievergadering
26/08/2018 DATUM  VRIJ TE HOUDEN  IN AGENDA  -  Family @ the Parc

6/09/2018 Aangekondigde spreker door Yann:  Pascal Verdonck (gezondheidszorg)
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 793
Vergadering  17/05/2017 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 10 1
2 Berben Guy 12 1
3 Binnemans Stein 9 1
4 Bontemps Geoffrey 10 1
5 Browaeys Luc 4 1
6 Browaeys Tom 16 1
7 Castelli Rinaldo 4 1
8 Deconinck Frank 13 1
9 De Wilde Guy 15 1

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

senoir-lid  (7)

GENODIGDEN

BEZOEKERS

cumul 286 11 17 1


