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Datum: donderdag 4 april 2019 
Menu: 
1. Apero met drie hapjes. 
2. Traaggegaarde zalm met asperges 

en witte wijnsaus. 
3. Chocoladesymphonie. 
4. Koffie en zoetigheid.  

 
 

 
Voorzitter Guy opent de vergadering na het bezoek aan Ifire. 
Geoffrey is gestart met zijn zaak in 1995. Ignis is eigenlijk het B2C gebeuren terwijl Ifire het B2B is. In 
totaal werken er 36 mensen. Het doelpubliek is naast de gewone consument voor het B2C gedeelte, 
verdelers, bouwpromotoren, architecten, etc. Er wordt heel hard gewerkt aan lagere emissienormen 
binnen de basic R&D. 
Welkom aan de bezoekers van Ki Dendermonde. Dank aan Geoffrey.  
Buitenbezoek: Edwin is met de 41 Club naar Dublin geweest, en heeft in 3 dagen gene regen gezien!  
Hij heeft (uiteraard) alles zelf georganiseerd. Daarmee is de teneur gezet en wordt er al uitgekeken 
naar een cultuur uitstap Ki gewijs naar sunny Ireland. 

Het zal een rustige vergadering aangezien er geen sprekers zijn 😉 
Lang geleden dat we nog wat foto’s gezien dus daar profiteert onze voorzitter van om ons nog eens 

te bombarderen met een foto slideshow 😛 
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Cultuur: Edwin blikt terug en vooruit. Het film event wordt opnieuw aangekaart. Er is plaats voor 350 
man. We gaan proberen daar in de buurt te geraken en dat mag eigenlijk geen probleem zijn. Nog 
wat meer reclame maken daarvoor. Daarna volgt de diashow van het bezoek aan Mechelen. De 
bierdegustatie was blijkbaar zeer interessant want Luc Tsjoen dronk zijn pint in een keer uit zelfs voor 
de gids haar uitleg had gegeven! Jean heeft blijkbaar weer alcohol gedronken, wat uiteraard ten 
stelligste ontkend werd! De tuin van het aartsbisdom was uitzonderlijk open met een gids die links 

droeg 😀 zeiden de vrouwen toch. Mechelen is een zeer propere stad blijkbaar! De voorzitter en zijn 
first lady mochten op de boot met een glaasje hun huwelijksverjaardag vieren. 
 
Sociaal: Jean dankt iedereen vriendelijk. Hij wil 10 minuten spreken. De sociale commissie wil 
anticiperen op de enorme winsten die we met ons event gaan ophalen. Jean benoemt de projecten 
die al gesponsord zijn. Opera project wordt toegelicht. 500 euro aan de Paralympics. Gilbert en Jean 
zijn naar het OCMW geweest die hen wandelen hebben gestuurd, blijkbaar hebben ze geld 
genoeg...de afspraak wordt hernieuwd. 
Vrijdag 31 mei is er om 20u in de Woeker een voorstelling van de sprookjes opera. Wij kunnen gezien 
onze sponsoring gratis bijwonen, noot van Edwin. Edwin zal nog laten weten hoe en wat. Peter heeft 
ondertussen 12 plaatsen extra besteld.  
 
Feest: Frank geeft wat meer vorm aan het event. Foodtruck gedeelte wordt benadrukt. Logistieke cel 
staat ook al ver. Belangrijkste is nu dat we aan de centen geraken. 3 hoofdsponsors Dirk, Koen en 
Frank. Er is nog plaats voor 2 hoofsponsors 

Frank wil het simpel houden 👍 
De leden worden gevraagd 10 kaarten verkopen, liefst 20. 
Frank rekent toch op een serieuze winst.  
Muzikale omlijsting volgt nog...Wim neemt dit op. 
Affiche en sponsor formules vinden jullie in bijlage. 
 
Communicatie: Interne communicatie: Tom begint met dat Ki Universus terugkrabbelt voor de quiz 
en dat ze liever zouden carten. Guy voorzitter geeft aan dat Benoit Ottevaere voorstelde om iets 

anders te doen, meer uitdagend. Voorstel van Wim is om aan partnerruil te doen! 🤣 
De voorstellen vliegen door de lucht, Segway, paintbal , etc…. 



Gelieve uw voorstellen per mail doorgeven aan Tom. 
 
Onze Dendermondse vrienden komen aan het woord. De eendjes worden voorgesteld en spijtig 

genoeg zijn ze er weer 😏  
Ze vieren blijkbaar de 10e eendjesrace. Hebben daar ongeveer 28000 euro van over. Ze willen de 
Ketnet band vragen en dat kost veel geld. Eerste prijs is een auto, maar ook elektrische fietsen. De 

presentator doet dan een uitleg over de functionaliteit van een website en Facebook... 😜  
Hij raadt het pakket aan van een bronzen (gespoten) eend aan de prijs van 250 euro. 
Zij doen 44 Ki clubs aan! Daar kunnen we een puntje aan zuigen!  

We gaan voor de bronzen eend! 😂 
En als return kopen zij 10 kaarten voor onze Family Day! Iedereen gelukkig zo! 
 

 
 
 
 
Ronde tafel: Gilbert doet de groeten van Guy Berben die goed aan het herstellen is... 
 
De voorzitter sluit de vergadering met een slideshow over de voorbije activiteiten om 22u42. 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 10 mei 2019 Oudenaarde, “Camera!Lights!Action”, 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten 
door Jan Verheyen in auditorium Sint Bernarduscollege met receptie. 

• 16 mei: activiteit met Ki Universus?? 
• 6 juni: spreker Ruben Van Gucht 
• 20 juni: verkiezingen 

• 23 juni : wandeling Zwalmstreek 
 

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Aanwezigheden: 
 

 


