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 Verslag van de vergadering: 812 Restaurant:   Ladeuze   

     

 

Datum: donderdag 20 juni  2019 
Menu: 
1. Apero met drie hapjes. 
2. Carpaccio van tonijn. 
3. Filet pur van Belgisch Wit-Blauw, 

lentegroenten. 
4. Dessertbord. 
5. Koffie en zoetigheid. 
6. Wijnen en water aan tafel.  

 
 

 
 
Onze voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de dames en de bezoekers. 17 afmeldingen 
weer… Het is niet de kwantiteit die telt maar wel de kwaliteit. De gasten worden aangekondigd. 
Edwin is er in geslaagd een vervanger te vinden voor de helaas afwezige Ruben. Rik VDB strijdt elke 
betrokkenheid af… 
Graag nog inschrijven voor het congres in Gent via de secretaris. 
Buitenbezoeken: PVM was aanwezig op de Ki Aalter cabrio tocht, onze aanwezige leden hebben 
allemaal de rode lantaarn gereden, en ze waren bijgevolg niet betrokken bij het ongeval dat helaas 
wel gebeurd is. 
Vervolgens is Peter ook nog naar de opera geweest het was een zeer gesmaakte activiteit helaas 

konden Philippe en zijn genodigden niet alles pruimen 😜 
Volgende vergadering zijn het verkiezingen dus gelieve aan te geven of jullie verkiesbaar zijn of niet. 
Edwin: was aanwezig op de special olympics in Sint-Niklaas, wij hebben vrijwilligers geleverd, in de 

Kiwanis village hebben zij de vip bar gedaan 😏 veel begeleiders voor zeer weinig vip bezoekers, 
helaas is er bijna geen kat komen opdagen. Ze zijn dus wel naar de sport gaan kijken, iedereen wint 

💪 . Volgend jaar is het  in Antwerpen wegens 100 jaar geleden ook Olympische Spelen aldaar 🥇 
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Sociaal:  
Jean begint over zijn 3 mails dat hij al gestuurd heeft over het Lego project. Is enigszins ontstemd 
over het feit dat niemand antwoordt. Daarnaast moedigt hij aan om nieuwe sociale projecten aan te 
brengen. 
 
Sportief: 
Marc Matton geeft aan dat er een wandeling is op zondag 23 juni met etentje in de Mechelse 
Koekoek. Gelieve snel te laten weten of je meegaat. 
 
Communicatie:  
Eerste vakantie vergadering: Harry nodigt uit in zijn doening, eerst is er een stadswandeling geleid 
door Rik, vanaf 19u45 zijn we welkom, Jan Van Wassenhove zal “gerechjes” klaarmaken op zijn green 
egg en Ofire. Stefan zal toezien of het goed is…. 
De kandidaturen nieuwe leden pipeline is leeg dus een warme oproep om leden voor te stellen. 
 
Nog een woord van dank aan Rik voor de wandeling met de Ladies. 
De penningmeester:  

 

het film gebeuren was een zeer geslaagd event geeft Edwin aan , zeer positieve complimenten, en 
zelfs ook van Jan Verheyen via zijn instagram. Doet een vergelijking van sociale commissie met 
cultuur op gebied van workload. 
 
Feest:  
Frank geeft aan dat het event voor 80% in orde. Foodtrucks zijn geregeld, muziek komt er aan, 

ambiance verzekerd. Nu nog aanwezigen, Frank heeft een envelopke voorbereid 😉 10 kaarten te 
verkopen, publiciteit wordt gemaakt door Stefan. Sponsoring en kaarten aan Stefan doorgeven. 
 
Eerst Luc van Oosterzele: bedankt voor aanwezig te mogen zijn, en komt met een uitnodiging voor 

hun BBQ op 30 juni, hun 27e al 👍 
Op 8 september organiseren een oldtimer rally met start van uit Gent en ze doen de Vlaamse 
Ardennen aan. 
 
Edwin introduceert onze nieuwe spreker wegens Ruben ziek in Ethiopië. Het was ofwel Annemie 

Struyf ofwel Luc Haekens🤫 
Luc Haekens maakte vooral carrière bij Woestijnvis, nog beter gekend als reporter/ journalist voor de 
Ideale Wereld. Wie gelooft die reporters nog?   

Zijn hilarische Ideale Wereld filmpjes fleuren het humeur op 😂 
Op een grappige manier iets aanklagen is de doelstelling van de Ideale Wereld. 
En dat doet hij dan ook en bewijst vooral dat sommige Belgen maar ook Amerikanen blind geloven in 
wat hun voorgeschoteld wordt. 

De boodschap is vooral dat je niet alles moet geloven wat voorgesteld wordt door de media 😜 
Luc is zeker een voorstander van het afschaffen van de stemplicht…. 
 
Rik krijgt ook het woord en zegt dat hij blij is dat iedereen er nog zo goed uit ziet. Hij hoopt dat het bij 

de volgende wandeling eens regent zodat iedereen een beetje onder de modder zal zitten. 🌧 
De voorzitter sluit af na een geslaagde vergadering om 22u54! 
 
 
 

Penningmeester zegt gewoon droog dat alleen de heren van Oosterzele nog moeten betalen 🤪 
 
Cultuur:  



KIWANISAGENDA     
  

• 20 juni: verkiezingen 

• 23 juni : wandeling Zwalmstreek 

• 4 juli: vakantievergadering 
 

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 
Aanwezigheden: 
 

 
 
 


