
 

 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: 813 Restaurant:   Ladeuze   

     

 

Datum: donderdag 20 juni  2019 
Menu: 
1. Apero met hapjes. 
2. Hollands maatje met jenever. 
3. Tomaat garnaal. 
4. Wijnen, waters, koffie. 

 
 

 
Onze voorzitter vangt aan met het feit dat het een speciale dag is, namelijk verkiezingen. We hebben 
een welgemeende dank gekregen van de special olympics wegens onze aanwezigheid. Meer dan 
1200 gouden medailles en ook meer dan 3000 vrijwilligers, die niets te doen hadden, dixit Edwin. 
Buitenbezoeken: Jean en Marc Matton zijn naar Rotary Zottegem in de Spiegeltent geweest, zeer 
aangenaam vond Marc, Jean was iets minder enthousiast. Ze hebben zich goed gehad, er was 200 
man aanwezig.  
Op 30 juni gaat Peter met de voorzitter en hun dames naar de BBQ van Kiwanis Oosterzele, indien er 
nog geïnteresseerd zijn...zij hebben al kaarten van ons event besteld dus... 
Jean-Paul is naar Kiwanis Oostende event Musee geweest, dat is blijkbaar een vrouwenclub, het was 
heel mooi met gidsen en alleen maar Ensor was het onderwerp. Wel een beetje prijzig en de 
Westvlaamse luitenant gouverneur was ook aanwezig. Er was ook iemand van Damme aanwezig en 
Jean-Paul  heeft afgesproken dat we nog eens gaan verbroederen. 
De voorzitter heeft het over diversiteit binnen de Kiwanis en toont een foto met van de european 
federation met 1 vrouw die letterlijk “verdrukt” wordt... 
 
Sociale commissie: iedereen heeft geantwoord op Jean zijn mail. De receptie van het sociaal project 
Lego was zeer professioneel en Jean is hier enthousiast over om hier op langere termijn in te 
investeren.  
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Sport: Marc over de wandeling, start om 10u aan de Mechelse Koekoek, er is een kleine wijziging 
programma maar het zal goed zijn met een tussenstop, en het verhaal van Mattonski zijn hoeve. 
Nadien is er een verrassingsmenu. 
 
Communicatie: de voorzitter van de externe communicatie is niet aanwezig wegens opening van zijn 
doening, op 4 juli is er een vakantie vergadering aldaar. Vooraf gaan we wandelen met Rik, daarna 
BBQ... de wandeling rond de ruïnes van De Rantere zegt Luc Browaeys  
 
De penningmeester: de facturen komen eraan aangezien het einde kwartaal is. T’zal een serieuze zijn 
want er waren veel activiteiten. Hij geeft ook nog een persoonlijke mededeling dat zijn zoon 

getrouwd is met zijn Australische vriendin, Koen zal er ene op geven na de vergadering 👍 de corona 
oppert dat het mogelijks een schijnhuwelijk is!! 
 
Cultuur heeft niets meer in petto, het zal voor volgend werkjaar zijn… 
 
Feest:  maar dan is het de beurt aan Frank om het event toe te lichten. Geeft nog wat info, Eddy 
zorgt voor de aankleding, Wim voor de muziek, een barista is aanwezig, etc... 
Een beetje ambiance is gewenst, maar dat kan alleen met volk... er zijn nog kaarten beschikbaar! 
 
De verkiezingen verlopen een beetje gestresseerd in het begin wegens zeer weinig kandidaten, zeker 
voor de Elect positie. 
De uitslag:  
Elect: Marc Matton 
Cultuur: Edwin Meysmans 
Aanwerving & PR: Stefan Goossens 
Interne communicatie: Tom Bamelis 
Feest: Frank De Coninck 
Sociaal: Yann Wouters 
Penningmeester: Koen Van Dorpe 
Secretaris: ..... 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23u30. 
 
Ondertussen heeft ons ook de droeve tijding van het overlijden van onze vriend Guy Berben bereikt.  
Hierbij nog eens het bericht van onze voorzitter: 
 
Beste KI vrienden, 
 
Bijzonder bedroefd en met grote verslagenheid en verdriet moet ik u het overlijden meedelen van 
onze goede vriend Guy deze middag. 
Hij heeft jammer genoeg de strijd verloren tegen de ziekte waar hij nochtans hard heeft tegen 
gevochten. 
We wensen Ingrid en de ganse familie bijzonder veel sterkte met het heengaan van Guy en wensen 
hen in naam van onze club veel moed in deze moeilijke periode van rouw en verdriet. 
Onze club verliest een man met een groot hart, een bijzonder iemand….We koesteren zoveel mooie 
momenten met Guy! 
 
We leven mee met Ingrid en de ganse familie! 
 
Guy 
 
 



 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 4 juli: vakantievergadering 

• 1 september: Family Day@liedts 
 

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 
Aanwezigheden: 
 

 
 
 


