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Verslag van de vergadering: 760 Restaurant "Margaretha's
3/11/2016

Er wordt gemeld dat de volgende vergadering zich zal afspelen in het kasteel van Petegem (Golf- en
Countryclub). Gezien ons clublokaal na het jaareinde sluit zullen nog alternatieve locaties bezocht worden
o.a. op 15/12;  suggesties zijn welkom bij de VZ, die trouwens al een lijst achter de hand houdt.

Stilzwijgende goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, voorlezing van het menu (nog niet het
laatste avondmaal) en overzicht van de binnengekomen post op het secretariaat (wat stilaan ook op spam
begint te trekken). De secretaris wil ook wat cultureel doen en maakt melding dat het vandaag de feestdag
van St Hubertus is waarop de jagers volgens de legende "mastellen" lieten wijden tegen de hondsdolheid.
Pat die terug in het land is fronst hierbij al zijn wenkbrauwen en vindt dat wij allemaal jagers zijn.

Menu: Gebakken St. Jacobsvruchten, selder, avocado, jus
van Nori -- Kabeljauwfilet, spitskool, beukenzwam **
Wijn: Riesling - Tesch 2014 (http://www.weingut-
tesch.de/)

Een fiere voorzitter opent de vergadering verwijzend naar het succesvolle ToonHermansEvenement; er
waren aanmoedigde mails, enkel positieve geruchten en blijkbaar is een koppel verliefd naar huis gegaan,
volgens boze tongen met een andere. De VZ wordt ondertussen ook bekogeld met Kiwanis spammails; de
firma Viewpoint Media club wil ons KI-borden aansmeren waarvan het logo inmiddels zou verouderd zijn.
De oproep van Dirk heeft blijkbaar weinig reactie opgewekt maar Dirk vindt op zijn minst dat het goed
geprobeerd is; wie neemt het op ?   Na het afslaan van de vergadering komt spontaan een debat op gang.

Commissies:
Cultuur: Edwin bijt de spits af en is tevreden met zijn culturele en sociale serviceclub en merkt op dat er
goed volk aanwezig was en dat tal van ex-leden hierbij present waren, vooral de "oudere garde" die
vermoedelijk heel wat goede herinneringen hadden aan Toon Hermans; ere wie ere toekomt met applaus
voor Edwin. De 800€ bonus zal aan de sociale commissie worden overgedragen. Terloops: blijkbaar hebben
wij twee maal gescoord: enerzijds ten voordele van het sociaal doel en anderzijds door 2 vrijkaarten te
schenken voor wie de entrée boven het budget was. Tot slot een geslaagde receptie met dank aan de leden
van de soc.comm en hun respectievelijke dames. Gilbert sluit af met de oneliner: "wij zijn uit de schaduw
getreden ". De Zwinwandeling van 4/12 wordt nog eens in herinnering gebracht; inmiddels volboekt tenzij
Gilbert wil optreden als 2de vogelaar.

Buitenbezoeken: Peter heeft het 10-jarig bestaan van KI Aalter ondergaan; blijkbaar hadden de afwezigen
deze keer meer dan gelijk. Aalter stelt een Jaarboek voor waarin een langetermijnsengagement voor
sponsors wordt uiteengezet. Christian is speciaal naar de vergadering gekomen om zijn buitenbezoek te
melden bij de Lions Como welke hij bij toeval in een restaurant heeft tegengekomen; zijn getuige wenst
anoniem te blijven.
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Rond de tafel of tafelronde: 

Onze voorzitter weet ons inmiddels te melden dat Anderlecht aan de leiding staat met 6/1; dat is pas
communicatie ! Luc T. maakt van deze gelegenheid gretig gebruik om de match van KSVO tegen Deinze
aan te kondigen op zaterdagavond e.k.

Sociale commissie: Stein is in gang geschoten. De soc.comm heeft reeds 350€ uitgegeven aan MPIGO
(project Donkvijver) en de oblegate 350€ voor Special Olympics. Andere projecten worden nog uitgevlooid.
Bij deze ook een oproep om volwaardige projecten aan te brengen.

Communicatiecommissie: Wim heeft niet vergaderd doch inmiddels wel de beslissing genomen om te
vergaderen. Op de vraag om vrouwen aan te werven zegt VZ Koen categoriek dat hij daar zijnen vélo gaat
tegen zetten. Verder apprecieert Wim de steun van zijn co-commissievoorzitter Harry die hem blijkbaar alle
dagen belt. VZ Koen kondigt op 15/12 een spreker aan, met name dhr. Luc Versele, CEO van Crelan; 
vergadering die ook opengesteld wordt voor onze vrouwen en kennissen op een nog later te bepalen locatie.

Feestcommissie: Tom B. laat weten dat alles in gereedheid is voor onze trip naar Chantilly-Vincennes; wij
zijn met 25 en het zal in orde zijn.

Vrijwel iedereen is weinig van zegs. Luc T. denkt dat wij moeten nadenken over het menu: moet er wel alles
op en aan, en is een prijs 45-50€ houdbaar ?; vermits wij "goede burgers" zijn zouden wij op gene frank
mogen kijken. Yann merkt op dat wij deze keer met 20 aanwezig zijn (il fut un temps) en vindt het idee van
Dirk voor een intern debat een goed alternatief voor communicatie. Pat is aangenaam verrast en excuseert
zich voor zijn afwezigheden wegens in het buitenland. Christian vond het een aangename vergadering en
belooft als senoir meer te komen. Tom B. zegt dat ons bier-project on hold staat vermits er geen flessen meer
zijn.

Weetje van de dag * cultureel-culinair: vandaag 3/11 is het de feestdag van St. Hubertus, patroonheilige
van de jacht met als legende dat jagers "mastellen" lieten wijden tegen de hondsdolheid; in Gent is er de
traditie van de "gestreken mastel": Een verse mastel wordt doorgesneden, aan beide kanten met boter en
bruine suiker bestreken en vervolgens - tussen twee stroken aluminiumfolie - met een strijkijzer gestreken.
Het resultaat is een platte koek met gekarameliseerde suiker vanbinnen. Een mastel kan uiteraard evengoed
in een croque-monsieurijzer 'gestreken' worden.

FOTO  VAN  DE MAAND  OKTOBER

Ons feest en ons sociaal doel verenigd op één foto - copyright Guy Van de Velde

KoeWANIS for childeren
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INKOMENDE POST
Kiwanis magazine (te consulteren via links)

http://www.kiwanis.be/

http://www.kiwanis.be/de‐witte‐raven Project tegen kinderarmoede (St. Niklaas)

Special Olympics Belgium 2017 - Lommel van 24 tot 27/05/2017. Bijdrage !

Kiwanigrammen clubs: (op aanvraag te bekomen op het secretariaat)

KIWANISAGENDA
17/11/2016 761ste Kiwanis-vergadering: Golf- en Countryclub - Petegem a/d Schelde

19&20/11/2016 Uitstap Chantilly-Vincennes  -  paardecomm.
4/12/2016 10h Zwinwandeling - cultuurcomm.

15/12/2016 Vergadering met spreker Luc Versele - CEO Crelan  (genodigden welkom !!)

6/01/2017 Nieuwjaarsreceptie voor de club  =  ladiesnight (uiteraard)
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.
13/05/2017 Culinaire toer in de Westhoek à la "'Eigen Kweek" - cultuurcomm.

eerder vermelde datum van 14/5 (moederdag) verschoven naar 13/5 
6/07/2017 Vakantievergadering

31/08/2017 Vakantievergadering

KI Aalst - zalmverkoop
KI St. Niklaas - concert 25/11 kerk St. Pauwels t.v.v. Witte Raven Project
KI Temse

http://www.kiwanis.be/files/documents/Projecten/Witte%20raven/Flyer%20witt

e%20raven%20project_v5a%20(1).pdf
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K I W A N I S       O U D E N A A R D E   AB
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Aanwezigheidslijst
Kiwanisvergadering 760
3/11/2016 Restaurant "Margaretha's

Voorzitter Koen VAN DORPE
Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
koen.van.dorpe@hotmail.com   - 0496/128994

Secretaris Guy DE WILDE
Axelwalle 48 - 9700 Oudenaarde/Mullem
guydewilde@telenet.be  -  0475/669535

Clublokaal Restaurant Margaretha's
Markt 40 - 9700 Oudenaarde
Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.

Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

aanwezig verontschuldigd afwezig
1 Bamelis Tom 1 1
2 Berben Guy 4 1
3 Binnemans Stein 3 1
4 Bontemps Geoffrey 1 1
5 Browaeys Tom 4 1
6 Castelli Rinaldo 2 1
7 De Wilde Guy 4 1
8 Depret Gilbert 4 1
9 Desmet Jean Pierre 3 1

10 Fruyt Koen 0 1
11 Goethals Arthur 1 1
12 Goossens Stefan 2 1
13 Hoste Guido 1 1
14 Libert Marc 4 1
15 Matton Marc 3 1
16 Merchiers Wim 3 1
17 Meysmans Edwin 3 1
18 Mys Christian 1 1
19 Tsjoen Luc 4 1
20 Uytterschaut Eddy 2 1
21 Vandenabeele Harry 2 1
22 Vandendriessche Jean 3 1
23 Vanderschueren Dirk 2 1
24 Van De Velde Guy 4 1
25 Van Dorpe Koen 4 1
26 Van Glabeke Patrick 1 1
27 Van Melkebeke Peter 4 1
28 Verhenne Luc 0 1
29 Wouters Yann 3 1

senoir-lid
cumul 20 8 1


