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Verslag van de vergadering: 759 Restaurant "De Vierschaar"  -  Moregem
20/10/2016 Menu: Carpaccio van rund, schilders van ganzelever,

Arbequina - Varkenshaasje "pas du nord" varken (=
varken van Westouder die het noorden kwijt is) met
vanalles en nog wat. - Witte en rode wijn aan het kleur te
zien.

Onze alternatieve locatie huist in "de rechtbank van de Middeleeuwen", als was het maar om Jean-Pierre op
zijn gemak te stellen verwijzend naar zijn laatst vertrouwde omgeving en Luc T., Guy B. en Rinaldo in de
mogelijkheid te stellen om te voet naar huis te gaan. De VZ opent de vergadering met de al lang
overbodige vraag naar buitenbezoeken, al is het nu de gelegenheid om in te gaan op de uitnodiging van
Kiwanis Aalter - waarvan wij trouwens peter zijn - en die inmiddels het 10-jarig bestaat viert; bewijs dat onze
oudere leden gestatig ouder worden, maar die zijn er ten minste. Warme oproep dus om op 29/10 lonely
Peter te vergezelen en er 85€ p.p. neer te tellen. Normaal was er bezoek aangekondigd van Rotary X-houtem
(St. Hubertusfeest in het kasteeldomein van baron Casier op 27/11) -
http://rotarykruishoutem.be/flyer%20final.pdf - maar gezien de te wachten debatten van de avond heeft
Koen ze vriendelijk afgewezen.
Commissies:
De sociale commissie heeft nog niet vergaderd; er zijn wel reeds 2 aanvragen binnen. Marc M. verwijst naar
de grondwet die sociale commissie alle beslissingsrecht geeft over de sociale gelden.

Ook de communicatiecommissie is niet samengeweest omdat alle leden ook opgetrommeld waren voor de
Family-day. Samenkomst in het vooruitzicht. In afwachting zou VZ Koen voor een interessante spreker
kunnen zorgen, namelijk dhr. Luc Verzele, CEO van Crelan;  Koen Fortis is hierbij verwittigd.

Feest heeft samengezeten voor het verdere programma en er is beslist: geen kerststal, geen champagne maar
een zelfgebrouwen bier, althans blijkens het etiket; hopelijk vinden wij een drukker om de inkt tegen het
eindejaar droog te krijgen. De afdeling paardencommissie werkt op de achtergrond: alles is zo goed als
geregeld, en grotendeels zijn de voorschotten betaald; de laatste kantjes worden nog bijgevijld

Cultuur wordt voorlopig beheerst door het Toon Hermans-optreden; Edwin maakt vurig reclame om nog de
allerlaatste zitjes verkocht te krijgen. Praktisch: de deuren gaan open om 19h en om 20h start de voorstelling
(iedereen bericht hiervan ook eens zijn genodigden). Edwin vraagt Rinaldo de wijzer van zijn uurwerk één
uur vroeger te zetten. Na de voorstelling is er een receptie. Gesponsorde organisaties werden
aangeschreven voor dit evenement; deze welke de beleefdheid hadden te antwoorden konden niet komen,
waaruit Edwin zijn conclusies trekt: ze kennen hunnen wereld niet en zullen het bij een eerstvolgende
aanvraag wel voelen; voor wat hoort wat !
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INKOMENDE POST
Kiwanis Aalst
Kiwanis magazine http://www.kiwanis.be/

Rotary Kluisbergen Uitn. 2de St. Hubertusfeest - 27/11/2016 - domein Casier
Kiwanis Aalter Diner-dansant - 10 jaar KI Aalter -  29/10/2016

Aansluitend de discussie waagt de VZ zich aan een "tour de table" die naar enkele uitspraken overgaat in het
beamen van de statements van voorgaande sprekers; het gaat van het ene superlatief naar het andere zijnde
supergoed, enkel positief, subliem, "samen hebben wij het gedaan" enz. alhoewel iedereen er aparte toets aan
toe voegt. Dat de kinderen er hebben van genoten, terwijl het kind ook ons sociaal doel is, viel opvallend in
de smaak. Ook de sfeer van "vroeger" wordt bij de oudere leden terug ervaren. Velen zien dan ook een
uitbreiding voor volgend jaar alhoewel er goed zal moeten gerekend worden ! Edwin merkt op dat er
buiten Guy VdV weinig van de voetbal van Eine aanwezig waren, waarop de VZ hem op de man af vraagt
waarom hij aanvankelijk skeptisch was; Koen ziet het open debat wel degelijk zitten. Peter die onder de
indruk is van de organisatie wordt in korte woorden bevestigd door Jean-Pierre wiens spreektijd wordt
ingesnoerd. Rinaldo spreekt voor horen zeggen. Guy B heeft het nog eens over de ondergang van Jazz-
Liedts en zet zich samen met Gilbert in de bloemetjes. Marc L. vindt dat alles gezegd is maar voegt eraan
toe dat zijn tafel van Rotary Zottegem enthousiast was. Wim heeft het nog eens over de voorzetting voor
volgend jaar maar beklemtoont het niet op een "no fucking day" te laten doorgaan: wanneer er dan nog tijd
overschiet wordt er niet onmiddellijk bijgezegd maar hij geeft de voorkeur aan mei-juni. Het was een
moeilijke start maar wij zijn vertrokken; zoals Peter eerder reeds stelde: "de trein is vertrokken, wij moeten
erop springen".

Iedereen wordt stil als Dirk het woord vraagt, alhoewel dat niet nodig is want hij spreekt luid genoeg; zelfs
de secretaris kan hem van ver horen. Zijn boodschap: wij moeten onderling belangrijke informatie
uitwisselen en debatteren over onderwerpen als de maatschappij, de economie, de mobiliteit, de islam. Dirk
wil een platform aanreiken waarbij iedereen betrokken geraakt over maatschappelijke vragen die onze
toekomst bepalen; voor de uitwerking ervan denkt hij dat Edwin's cultuurcommissie hiervoor uitermate
geschikt is.   Gilbert vraagt of het nog leuk gaat blijven.  We zijn wel.

Koen sluit zijn vergadering af met de gevleugde oneliner van onze premier, zeggende "ce qui nous unit est
plus fort que ce qui nous divise". Dit kan onze nieuwe leuze worden in navolging van "vrienden mogen
kijven maar moeten vrienden blijven" - copyright Gilbert.

Op verzoek mocht het een iets uitgebreider verslag zijn, bij deze.   De secretaris.

Sociale actie - zalmverkoop

Kasverslag: iedereen is vooral benieuwd naar de opbrengst van Family-day maar Jean schuift de hete
aardappel door naar Tom die er de spanning nog wil in houden tot alle in- en uitgaven bekend zijn. Jean kan
zich uiteindelijk niet houden en geeft een voorzichtige vork waarvan ik de getallen (siffers) niet op papier
durf zetten.

Feestcommissie - afdeling koe: Tom heeft genoten vooral van het keihard werken van een goede groep
waarvoor hij iedereen nog eens bedankt. Wim wijst erop dat er onvermijdelijke zware kosten zijn om zo iets
te realiseren doch lobbyt voor een heruitgave met de vragen waar en wanneer; vooral over dit laatste is men
het niet eens.



Kiwanis AB verslag 759st verg 3

KIWANISAGENDA
coming………. 26/10/2016 In de schaduw van Toon Hermans / Woeker  - cultuurcomm.

3/11/2016 760ste Kiwanis-vergadering:   Margaretha's
19&20/11/2016 Uitstap Chantilly-Vincennes  -  paardecomm.

4/12/2016 10h Zwinwandeling - cultuurcomm.
6/01/2017 Nieuwjaarsreceptie voor de club

11/02/2017 11h Brussel tentoonst. Masterpieces of Guggenheim  -  cultuurcomm.
31/03/2017 Culinaire ladies-night:  mannen koken voor ladies - cultuurcomm.

april ? Stadsbezoek aan Gent - cultuurcomm.
14/05/2017 Culinaire toer in de Westhoek à la "'Eigen Kweek" - cultuurcomm.
6/07/2017 Vakantievergadering

31/08/2017 Vakantievergadering
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Aanwezigheidslijst
Kiwanisvergadering 759
20/10/2016 Restaurant "De Vierschaar"  -  Moregem
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aanwezig verontschuldigd afwezig
1 Bamelis Tom 0 1
2 Berben Guy 3 1
3 Binnemans Stein 2 1
4 Bontemps Geoffrey 1 1
5 Browaeys Tom 3 1
6 Castelli Rinaldo 2 1
7 De Wilde Guy 3 1
8 Depret Gilbert 3 1
9 Desmet Jean Pierre 3 1

10 Fruyt Koen 0 1
11 Goethals Arthur 1 1
12 Goossens Stefan 1 1
13 Hoste Guido 1 1
14 Libert Marc 3 1
15 Matton Marc 2 1
16 Merchiers Wim 2 1
17 Meysmans Edwin 2 1
18 Mys Christian 0 1
19 Tsjoen Luc 3 1
20 Uytterschaut Eddy 2 1
21 Vandenabeele Harry 1 1
22 Vandendriessche Jean 3 1
23 Vanderschueren Dirk 1 1
24 Van De Velde Guy 3 1
25 Van Dorpe Koen 3 1
26 Van Glabeke Patrick 0 1
27 Van Melkebeke Peter 3 1
28 Verhenne Luc 0 1
29 Wouters Yann 2 1

senoir-lid
cumul 17 12 0


