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 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: 811 Restaurant:   Ladeuze   

     

 

Datum: donderdag 16 mei 2019 
Menu: 
1. Apero met drie hapjes. 
2. Trilogie van vis met asperges en 

bloemkool mousseline. 
3. Aardbeien met vanille-ijs en munt. 
4. Koffie. 
5. Aangepaste wijnen.  

 
 

Voorzitter Guy verwelkomt ons, qua aanwezigheden is het echter weer een dikke buis. Het menu is 
speciaal voor de slanke lijn voorzien. De secretaris geeft een overzicht van de binnenkomende post. 
De Special olympics wordt nog eens aangehaald…. 
De sekte van de wandelaars is naar het Garda meer geweest, er was veel wind enzovoort. Aangezien 
ze niet op de vorige vergadering aanwezig konden zijn, hebben ze maar Kiwanis op hun zelf gespeeld. 

Er waren daar veel surfers en blijkbaar ook een paar verdwaalde wandelaars....😉 bij navraag bleek 
dat ze geen stoute dingen gedaan hebben want de dames waren erbij. 
Edwin laat weten dat hij iedereen bedankt voor filmevent.  Volgend jaar nog eens een event, vindt de 
voorzitter, een comedy night bijvoorbeeld? Het was niet in eerste instantie de bedoeling dat dit een 
fundraising event zou zijn, maar het is natuurlijk mooi meegenomen. 
Het eten is lekker en er wordt wat gekeuveld over de politiek, JP weet nog een mop over de 
gebroeders Borlee, de ene in de binnenbaan en de andere in de buitenbaan, dus toch 2 Walen met 

een baan 🤣 
Guy meldt dat de voor de wandeling die de dames organiseren, er een 14 tal dames ingeschreven 
zijn.. Rik stippelt de wandeling uit en daarna is er een etentje in Paulette. Het is echter zeer moeilijk 
om een antwoord te krijgen van de aangeschrevenen...waar hebben we dat nog gehoord...?  
Voor het event van de opera, getrokken door Peter, zijn we met een 14 tal. Nog een warme oproep 

hiervoor....Eddy vraagt of het nog eens herhaald kan worden per mail 😜 

mailto:guy.vdvelde@skynet.be


 
Cultuur:  
Edwin is afwezig maar er is al genoeg te doen geweest de laatste tijd daarom nu even een korte 
pauze. 
 
Sociaal:  
Jean is verlost van zijn gips en is dan ook weer levendig aanwezig, hij dankt de cultuurcommissie voor 
hun schenking aan Bernardus Via zodanig dat ze het budget van de sociale commissie kunnen 
gebruiken om eens goed te gaan eten. Ook een geluk dat Koen Van Dorpe de boeken van Via 
controleert... 
De sociale commissie is zeer actief en gaan nu ook via Frank het MPI steunen met speciale tafels 
waaraan 6 kinderen kunnen zitten voor een bedrag van 1500 euro. 
Jean haalt dan nog wat vergelijkingen boven over de vroegere boekhouding en de huidige, wat ruikt 

naar enige rancune.... 😜 
De bedoeling zou zijn om het Lego project wat meer voor te stellen en de pers er bij uit te nodigen.  
 
Feest:  
Frank zit in het zuidelijk halfrond maar heeft zijn werk meegegeven aan de voorzitter. Er is al 7500 
euro via sponsoring binnen. Het ticket systeem wordt uitgelegd door Wim. Het komt er op neer dat 

als er alleen gedronken wordt, het ons meer opbrengt! 😂 
Voorzitter stelt dat er zeer veel interesse is en dat we mogen rekenen op 500 man wat op gematigd 
realisme wordt onthaald…. 
 
Communicatie:  
Tom stelt dat er veel op de agenda staat de komende weken, wat niet wil zeggen dat er niets in de 
pipeline zit voor volgend jaar.  
 
De penningmeester: kijkt live op de boeken. Alle facturen van het Ardennen offensief zijn betaald, de 

rest weet hij niet 🤨 
Er wordt wel meer uitgegeven dan er binnen komt. Gilbert oppert om met Ki AB naar de beurs te 

gaan. 😵 

 

De voorzitter stelt in zijn slotwoord dat de Family Day een succes moet zijn. 
Marc Libert heeft op gevaar van eigen leven een stuk dat aan de gevel van De Rantere hing, kunnen 
recupereren. Eddy gaat dit opkuisen (voor een prijsje…) en dan wordt dit stuk aan de gevel van 
Ladeuze aangebracht. 
De voorzitter sluit af om 21u48.... 
 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 6 juni: spreker Ruben Van Gucht 
• 20 juni: verkiezingen 

• 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   1  
7 Deconinck Frank  1  
8 De Cock Mathieu 1   

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 1   

17 Merchiers  Wim 1   

18 Meysmans Edwin  1  
19 Mys Christian  1  
20 Tsjoen Luc   1 

21 Uytterschaut Eddy 1   

22 Vandenabeele  Harry  1  
23 Vandendriessche Jean 1   

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:   13 16 1 

 
 
 
 


