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Datum: 21 maart 2019 
Menu: 
1. Apero met drie hapjes. 
2. Carpaccio van ossenhaas met 

notensalade. 
3. Gebakken kwartel, portsaus en 

lentegroentjes.  

 
 

Onze voorzitter opent de vergadering en heet welkom aan alle bezoekers, de spreker met het meer 
dan brandend actueel thema de Brexit. De spreker gaat nog een call doen naar Brussel vanavond, 
want de deadline is wel heel dichtbij. Christian Mys wordt in de bloemetjes gezet wegens bijna 70 en 
hij geeft er ene op, op voorhand en na de vergadering nog eens! 
Buitenbezoeken: Peter is alleen naar Ki Oosterzele geweest op een bal masqué. Ki Zottegem is 
bezocht door Edwin, het was een film avond met de film Girl. Hij heeft uiteraard veel reclame 
gemaakt voor onze film event in mei. 
Voorzitter geeft ook nog de datum van de Presidents Day door, 15 september met sport, cultuur 
enzovoort aan ‘t zeetje. Meer info volgt. 
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Cultuur: Edwin geeft een overzicht van de komende activiteiten. Mechelen dit weekend, we zullen 
net te laat zijn voor begrafenis van Daneels en misschien wat zatte supporters van KV Mechelen 
tegenkomen. Hij geeft ook nog wat extra aandacht voor het film event in mei. 
 
Sociaal: Jean geeft complimenten aan Peter wegens zijn schitterend verslag met onderliggend enige 
druk op huidige secretaris, die zich niet aangesproken voelt en dit natuurlijk straal negeert…. Jean is 
met een project bezig over een ballerina? Het wordt duidelijk dat onze sociale commissie nood heeft 
aan wat inspiratie… De voorzitter vraagt ook of iemand gezien heeft of er iets verandert is aan Jean? 
Nee? Blijkbaar zijn de statuten goedgekeurd dus vandaar de uitstraling van gelukzaligheid op zijn 

gelaat 😂 
 
Feest: Frank houdt het zoals gewoonlijk kort en zegt dat alles rond het event in volle voorbereiding 

is, enige hoofdsponsors mogen zich zeker vanavond aanmelden. 😉  
 
Communicatie:  
Tom Bamelis stelt dat volgende vergadering zeer interessant zal zijn wegens het bedrijfsbezoek aan 
Ifire, Geoffrey zal ons “warm” onthalen. 
Tom heeft de eer en het genoegen om de spreker aan te melden, dank aan Harry hiervoor. Stelt het 
CV voor van Patrick Vermeulen. Heeft een serieuze carrière achter de rug bij JP Morgan. Blijft wonen 
in Londen, er moet toch iets zijn dat hem aantrekt?  
Patrick geeft achtergrond info over de Britten, een zeer oud land met al zijn tradities, onderscheid 
Groot-Brittannië, VK enzovoort. 
Heel complexe structuren met parlementen, juridische entiteiten. 
Waarom is het tot een referendum gekomen is? Er is reeds een referendum geweest om toe te 
treden tot EU economisch indertijd. Naderhand is de EU geëvolueerd tot een politiek unie, tot grote 
ergernis van Margareth Thatcher met als gevolg de gevleugelde uitspraak: “I want my money back!” 
De Britten zijn ook gewoon om hun wetten op te leggen aan anderen, in tegenstelling tot andere 
Europese landen. 
Referendum is gebeurd om puur partij politieke redenen. Cameron dacht door een referendum te 
organiseren de Ukip partij te laten ophouden te bestaan, overbodig te maken. 
Een eiland mentaliteit bestaat, de Britten hebben met veel Europese landen ruzie gemaakt. 
Cameron dacht dat dit een gemakkelijke overwinning zou zijn en de UK dus verder bij Europa te laten 
behoren. De verrassing was zeer groot dat het referendum de andere kant uitging. Men had niet 
nagedacht over de gevolgen. Het thema van Brexit was vooral immigratie. 
Het Noorden stemde voor vertrek, ouderen ook. Die laatste zijn massaal gaan stemmen. In het 
zuiden is men niet gaan stemmen omdat er onweer was uitgebroken. 
Onmiddellijke gevolgen: Cameron gaf zijn ontslag, het pond zakt in waarde. 
Referendum is slecht gedebatteerd geweest, er is nooit een onderscheid gemaakt tussen economisch 
of politiek bij Europa te blijven. 
Niet nagedacht over grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Die grens is een vooral een politiek 
symbool. De kans was ook reëel dat Schotland ook zou beslissen om bij EU te blijven. 
Theresa May besliste dan ook om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dacht op die manier om de 
harde brexiteers buitenspel te zetten. Tories hebben echter verloren dus moesten ze steun zoeken 
bij een andere partij, nl. DUP. 
Het akkoord van May bedraagt 585 bladzijden inclusief overgangsperiode tot einde 2020. Grote 
probleem blijft grens tussen Ierland en Noord-Ierland.  
Patrick denkt dat 3e voorstel in parlement weer zal weggestemd worden.  
Waar staan we vandaag? Er komt geen referendum en geen harde Brexit. 
Bijkomend probleem is Europese verkiezingen op 25 mei, dus mogelijks uitstel tot 23 mei. 
Alles kan nog.... 
Eerste beslissing was irrationeel, dus nu wordt geprobeerd te rationaliseren.      



Hoe langer het duurt hoe meer kans op een soft Brexit. 
Een ding is zeker, er zal in de komende decennia niet snel een land beslissen om een referendum te 

organiseren. 😉 
Na het hoofdgerecht de conclusie! 
De economische situatie op dit moment door de zwakte van het pond veroorzaakt veel uitvoer, maar 
toch een verzwakte economische situatie. Geen investeringen in bestaande woningen bvb, 
consumptie daalt. 
De Labour-partijleider Jeremy Corbyn heeft blijkbaar nooit gewerkt, onze politieker Mathieu wordt 

onmiddellijk onder vuur genomen 🤨 
Geen uittocht vanuit de City te verwachten...geen enkele andere stad kan dit ineens aan.  
 Harry dankt Patrick voor zijn uiteenzetting en hij krijgt daar dan ook een fles champagne voor. 
 
Voorzitter sluit na een zeer boeiende vergadering af om 22u31. 
 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 24 maart 2019 Mechelen, bezoek Brouwerij Het Anker (Gouden Carolus), lunch en 
stadsbezoek; zie mail van Edwin Meysmans 

• Donderdag 4 april: ledenvergadering en voorafgaand bedrijfsbezoek bij I-fire (Geoffrey) 
• 10 mei 2019 Oudenaarde, “Camera!Lights!Action”, 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten 

door Jan Verheyen in auditorium Sint Bernarduscollege met receptie. 

• 23 juni : wandeling Zwalmstreek 
•  

 
 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Aanwezigheden: 
 

 

aanwezig verontschuldigd afwezig

1 Bamelis Tom 1

2 Berben Guy 1

3 Bontemps Geoffrey 1

4 Browaeys Luc 1

5 Browaeys Tom 1

6 Castelli Rinaldo 1

7 Deconinck Frank 1

8 De Cock Mathieu 2

9 De Cordier Jean-Paul 1

10 De Wilde Guy 1

11 Depret Gilbert 1

12 Desmet Jean Pierre 1

13 Fruyt Koen 1

14 Goossens Stefan 1

15 Libert Marc 1

16 Matton Marc 2

17 Merchiers Wim 1

18 Meysmans Edwin 2

19 Mys Christian 1

20 Tsjoen Luc 1

21 Uytterschaut Eddy 1

22 Vandenabeele Harry 4

23 Vandendriessche Jean 2

24 Vanderschueren Dirk 1

25 Vanderdonckt Philippe 1

26 Van De Velde Guy 1

27 Van Dorpe Koen 1

28 Van Melkebeke Peter 1

29 Verhenne Luc 1

30 Wouters Yann 1

Totaal: 25 12 0

spreker 1


