
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 

Adriaen Brouwer EF 0452 

Voorzitter Guy Van De Velde 

Gr. van Landaststraat 120 9700 Oudenaarde 

guy.vdvelde@skynet.be - 0497/515380 

Secretaris Yann Wouters Penningmeester Koen VAN DORPE 

Nerethstraat 6 9750 Ouwegem Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem 

yann.wouters@gmail.com - 0475/329621 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: 809 Locatie : Ladeuze-Maarkedal 

Datum: 18 april 2019 

Menu: 

1. Karnemelkstampers  op bedje van puree met gepocheerd eitje
2. Paaslam met lentegroentjes en kroketten
3. Paaseitje met chocomousse “Président”

Voorzitter Guy verwelkomt de leden op deze Paasvergadering met een welgemeend Urbi et Orbi. 

De zaal en vooral de tafel zijn rijkelijk door hem versierd met een waaier aan chocolade eitjes. 
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Buitenbezoeken : 
 
Yann en de voorzitter waren aanwezig op de jaarlijkse Ronde Van Vlaanderen happening van Rotary 
Kluisbergen.  Guy moet nog steeds bekomen van de duizelingwekkende cijfers die hij daar te verwerken 
kreeg :  1050 aanwezigen, 230 K aan inkomsten,  een tent van 80 K en een winst van 60 K, daar kunnen wij 
alleen maar van dromen…Willy Sommers zette de tent in vuur en vlam; eerst was Paul Severs gevraagd 
maar die voelde zich niet al te goed en bedankte voor de uitnodiging. 
 
Guy Vandevelde, Guy Dewilde en Koen Fruyt waren aanwezig op de Citytrail van de Lions. 
 
 
Guy Vandevelde was ook aanwezig op het galabal van de Rotaract waar zijn  toekomstige schoondochter lid 
is; de kleindochter van Willy Naessens is Voorzitter; het event vond plaats in  Gare C,  zeg maar de vroegere 
statie van Oudenaarde; de catering was van Baptiste Brewaeys  (B-taste) uit Horebeke en was outstanding. 
 
Het bezoek van Edwin Meysmans aan het containerpark werd door de vergadering afgewezen als 
buitenbezoek ,en dit ondanks het feit dat Edwin onder het personeel koortsachtig naar nieuwe leden zocht, 
kwestie dat Wim ook iemand zou hebben om mee te klappen op de vergaderingen… 
 
 
Inkomende post :  
 
-enkele berichten van het district   maar niets vermeldenswaard. 
 
-Ki Universus nodigt ons uit op hun filmfestival “Blikveld “  op 26 27 en  28 april  in de gebouwen van 
Cichorei De Lelie in Kerkhove.Wie er meer van wil weten surfe naar www.blikveld.info. 
 
 
 
 
 
Er zijn drie topfilms te zien, waaronder “Belgica “  een film over de legendarische Gentse Club de Charlatan. 
 
De film zelf gaat eigenlijk over : neuken, drinken, roken, neuken, drinken, roken in willekeurige volgorde , 
kortom een echte aanrader. 
 
 
 

 
 
Daarnaast zijn er ook “La Grande Belezza “ van Paolo Sorrentino en Les Emotifs Anonymes van Jean-Pierre 
Amétyf. 
 
 
Jammer dat onze vrienden van Ki Universus het niet de moeite vonden om deze activiteit  eens via een 
buitenbezoek te komen voorstellen. 

http://www.blikveld.info/
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-Uitnodiging voor het Ki Congres op 6 en 7 september 2019 in  de Mariott aan de Graslei te Gent. 
 
 
 

 
 
Het volledige programma vindt U hier : http://www.kiwanis.be/congres-1536133217 
 

 
-Uitnodiging van de Kandidaat Gouverneur 2020 voor een opleiding van alle (kandidaat) bestuursleden op 
maandag 27 mei 2019 in zaal Breughel te Lochristi.Spreker is een zekere Filip Van Landuyt. 
 
-Ki Magazine : de bedoeling is een jaarboek uit te geven na het congres van Gent  met daarin per club een 
½ pagina  over de  genomen initiatieven op het vlak van fundraising, het aantal gepresteerde uren 
vrijwilligerswerk per clublid (wij zullen plaats over hebben vrees ik)  en de verworven fondsen,  onder het 
motto “ samen veranderen we de wereld”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kiwanis.be/files/documents/Projecten/congres%20Gand/ProgrammaKiwaniscongresGhent%20.pdf
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De Commissies aan het woord : 
 
  
-De Sociale Commissie : 
 
 
-vooreerst wordt verwezen naar de activiteit van 31 mei(zie hieronder) 
 
-sociale Jean  stelt een project voor aangebracht door één van de vele vriendinnen van Yann Wouters; het 
gaat om een  innoverend educatief project om kansarme kinderen beter te integreren in de school, in casu 
het KBO Oudenaarde Sleutelbos, met name het Lego Education Spike Prime.Wie er meer van wil weten kan 
surfen naar  www.education.lego.com/nl 
 
-de mama van de kleine Leon, Veerle V.,  heeft Guy Berben in een lange mail hartelijk bedankt voor het 
aanbrengen van het project van de aankoop  van een speciale fiets voor haar oogappel, en wenst Guy zelf 
ook een spoedig herstel. De voltallige vergadering sluit zich bij deze wens aan. 
 
 
-De Cultuurcommissie : 
 
Op 10 mei 2019 komt Jan Verheyen naar de aula van het Sint-Bernarduscollege met zijn  voorstelling Lights 
Camera en Action 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Er worden 300 bezoekers  verwacht. 
 
De pers is ingelicht. 
 
Indien iedereen nog een kleine inspanning doet gaan we  het vooropgestelde doel van 300 bereiken. 
 
 
Op 31 mei is er de gratis voorstelling van de Opera “Cendrillon “ naar Jules Massenet; het gaat om de 
masterproef van Erika De Clercq,  een achternichtje van Marc Matton en studente aan de LUCA, School of 
Arts. 
 
 
-Feestcommissie : 
 
Frank zet uiteen dat het Familyfeest van 1 september nog aantrekkelijker zal worden gemaakt door middel 
van een ochtendwandeling onder de leiding van Katja Cloostermans en Rik Van De Rantere. 
 
Philippe zegt dat hij iemand kent die Niels Destadsbader kent en dat die misschien wel zou willen komen 
voor een appel en een ei.Ik ben nu reeds benieuwd wat dit gaat geven. 
 
Als hij komt zal Niels ongetwijfeld zijn wereldhit  “Zèsmorzèstienjohohor”  op U loslaten. 
 
 
 
 
-Commissie aanwerving : 
 
Harry  deelt fier mede dat er twee nieuwe leden in de pijplijn  zitten maar dat hij tegenwoordig al blij is als er 
geen afvloeiingen zijn. 
 
Voorts herinnert hij nog eens aan zijn vraag dat iedereen 4 of 5 adressen zou bezorgen van vrienden en 
kennissen dit teneinde onze mailinglijst aan te vullen. 
 
 
-Communicatiecommissie : 
 
Tom Bamelis deelt mede dat de quiz van 16/05/2019 tegen  Ki Universus niet doorgaat omdat zij  té bang 
zijn een verpletterende nederlaag te lijden. 
 
Karten als alternatief is ook al geen optie meer aangezien de twee karters bij uitstek, Pat en Stein, de club 
inmiddels hebben verlaten. 
 
Guy suggereert dan maar een gemeenschappelijke vergadering. 
 
Jean ziet meer in partnerruil en gaat aan Yann vragen dit te organiseren. 
 
 
-De Penningmeester : 
 
Het was nu zo een leuke vergadering tot Koen de gevreesde boodschap brengt dat hij Uw Paasweekend 
compleet gaat vergallen door U een gepeperde factuur door te sturen. 
 
 
 
Slot : 
 
Na een diavoorstelling over het bedrijfsbezoek bij I-Fire Ignis en De Sloovere en het nu al legendarische 
Ardennenweekend  sloot een zichtbaar voldane voorzitter  om 22.49 u het officiële gedeelte van de 
vergadering. 
 



 
De secretaris a.i., 
 
 
 
Peter 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 



Aanwezigheden: 

 
   aanwezig verontschuldigd afwezig 

1 Bamelis Tom 1   

2 Berben Guy                 1    

3 Binnemans Stein    

4 Bontemps Geoffrey                  1  

5 Browaeys Luc  1  

6 Browaeys Tom                 1   

7 Castelli Rinaldo                   1 

8 Deconinck Frank 1                                 

9 De Cock Mathieu 1                               

10 De Cordier Jean-Paul                                1      

11 De Wilde Guy 1   

12 Depret Gilbert 1                                

13 Desmet Jean Pierre                 1              

14 Fruyt Koen                 1   

15 Goossens Stefan 1   

16 Libert Marc                               1  

17 Matton Marc 1   

18 Merchiers Wim 1                                

19 Meysmans Edwin 1   

20 Mys Christian 1   

21 Tsjoen Luc                               1  

22 Uytterschaut Eddy                  1  

23 Vandenabeele Harry 1   

24 Vandendriessche Jean 1   

25 Vanderschueren Dirk                               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  

31 Philippe Vanderdonct  1   

 Totaal:  20 9 1 

                     

 


