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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   
Adriaan Brouwer  EF 0452      

Voorzitter Koen VAN DORPE
Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894

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

Clublokaal Come and see 16/2 - stemming 

Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.
Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

Verslag van de vergadering: 766 Restaurant  LA BONNOTTE - Nukerke
2/02/2017

Buitenbezoeken: VZ Koen, Tom, Harry, Stefan en Edwin zijn naar de Interserviceclub-receptie geweest: de
catering was in orde. VZ Koen, die ook 1 jaar volleybal gespeeld heeft, was aanwezig op het VIP-event van
de Yann's volleybalclub EVO Ename. Peter is zinnens op 25/3 naar 25 jaar KI Oosterzele te gaan en doet een
warme oproep om hem er te vergezellen;  hij verzekert een receptie à la Oosterzele.

Menu: Japanse Carpaccio - Fazant - Crême Brulée /
wijnen van Thienpondt

Voorzitter Koen zet de vergadering in met de betekenis van "La Bonnotte": een met zeewater overspoelde
aardappel, bij nader Wikipediaconsultatie gesitueerd op het Île de Noirmoutier, een eiland voor de Franse
kust in de baai van Bourgnef, even ten zuiden van de monding van de Loire. Hij tracteert tevens op een
Tournée Minérale met plat en bruisend water op tafel en een Cola-Light voor Jean, maar deze hype wordt al
gauw verdrongen door twee mooie Thienpondt-wijnen en later op de avond komen de pinten onze naam
Adriaan Brouwer alle eer aan doen.

Cultuurcommissie (Tom Ba.): 11/2 gaan wij op culturele toer in Brussel: "Picasso Sculpture" in Bozar en
culinair in Les Petits Oignons. 13/5 staat in het licht van "Eigen Kweek": de daguitstap gaat richting
Kemmel en omstreken (volgens de landkaart gelegen in het Heuvelland). We gaan van start om 10h met het
bezoek aan een eerste wijndomein; picknicken en een wandeling op de Kemmelberg zal daarna blijkbaar
nodig zijn om terug nuchter te komen; volgt een toeristische attractie (dat zou een ontmoeting Julita kunnen
zijn ??); om het niet af te leren volgt een apéro in een tweede wijndomein; waar wij ons terug nuchter gaan
eten staat nog niet vast, ginder of elders. Het wordt een aanrader: inschrijven dus ! Voorlopig wordt reeds
nota genomen van enkele toezeggingen.   Er volgt nog een mail.

Sociale commissie (Stein): na een langverwachte vergadering zijn een aantal projecten ten berde gekomen
waarvan er een aantal zijn weerhouden, weliswaar tegen een lagere bijdrage gezien het beschikbare budget:
aan KBO MPI zijn 2 iPad's toegezegd; Nooduitgang moet het dit jaar stellen met 150€ ipv 500€, kwestie van
voeling te houden; Tanderus Melle krijgt 250€ toebedeeld; een crowdfunding-project voor een boekje van
kinderen in Tichel Tas zou mogelijks in aanmerking komen voor een hoofdproject; vzw De Bolster in Zwalm
(instelling voor verstandelijk gehandicapte kinderen) vroeg aanvankelijk 4000€ waarvan in een eerste contact
1.000€ wordt toegezegd. Verder staan nog 2 projecten "on hold". Er wordt een voorstel gedaan om
voorafgaand een foundraising-event een doelproject op voorhand aan te duiden.

De VZ blikt terug op een voorspoedig inzet van het Kiwanisjaar met naar eigen berekeningen een
aanwezigheidspercentage van 73%;  ook 2 leden die geen 50% halen zijn deze avond aanwezig.

Commissies aan het woord:
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Schatkist (Jean): The Red Man heeft nu zelf de deurwaarder gekregen voor een Sabam-factuur van 2015
welke ondertussen enkele adressen had aangedaan. Op zicht van het factuuradres wordt vastgesteld dat het
niet anders kon dan mislopen: Kiwanis Adriaan Brouwer, t.a.v. Luc Verhenne (toen reeds senior), met adres
aan de Beverestraat 82 (waar Stefan al was verhuisd); het postnummer was wel juist ! Tegen alle juridisch
advies in weigert Jean te betalen en zal schuldbemiddeling aanvragen. Wij wachten op een nieuw
clublokaal om het nieuw adres van onze vzw vast te leggen.

Feest (Tom Br/): Op 1/2 is vergaderd bij Tom aangaande "het event"; onderwerp: tijdstip - locatie - concept.
Er is besloten: 17/9 - hoeve Blockeel - herhaling van het Farm-concept. Dirk vindt ook dat wij dit moeten
verfijnen en optimaliseren van 500 naar 750 eters; er wordt gedacht aan het opstellen van 2 circustenten.
Voor de verdere uitwerking moeten de taken nog verdeeld worden. Er wordt ook luidop nagedacht om de
infrastructuur te spreiden over 2 eventen (eventueel ook op vrijdag). Het zou de bedoeling zijn dat iedereen
achter dit project staat; Pat heeft er geen problemen mee als familyday maar in 2 woorden geschreven wordt
en Wheel palace in één woord.    Tijdig de sponsors kunnen informeren is belangrijk. 

Tour de table: altijd een gevaarlijk experiment !  Een bloemlezing:

- misschien uitzien naar een andere boerderij;  alvast de kinderziektes aanpakken
- Luc T.: pikt nog eens in op Jazz-Liedts en dit vooral m.b.t. de vaste kosten; een 2de event zou mogelijks
door KiwaJunior kunnen ondersteund worden

De vergadering wordt met algehele voldoening afgesloten.

- Dirk: wij moeten ons concentreren op een blijvend evenement en niet alle dagen van gedacht veranderen
- Marc M. had een probleem met de chaos bij de bediening en denkt dat Blockeel niet kapabel was om deze
massa te bedienen met één vleessnijder.   Waarom niet weer met tenten in het park ?

- Yann kijkt terug op zijn bewind waarbij onze club terug op de kaart is gezet
- Christian lanceert het sublieme voorstel om zelf een boerderij te kopen; een boer aanwerven behoort ook
tot de mogelijkheden.
- Guy VdV vindt dat er een betere regeling moet zijn voor op- en afbouw en dat dit moeilijk kan door
mensen die overdag ook al rondgelopen hebben

- Pat durft geen kritiek meer geven maar pleit voor de verhoging van het tarief en dit in navolging van Jazz-
Liedts destijds; hoeveel het kost is minder van belang, men komt toch uit sympathie en 25€ voor à volonté is
nu ook geen geld.   Deze budget-opmerking was ook een punt van Koen bij de vorige editie

- Marc M. merkt tenslotte op dat de mooiste boerin van Vlaanderen in Zwalm woont; allen daarheen !
Marlboroughstraat 12 9630 Zwalm
- Tom Br. suggereert nog een bijkomende actie, namelijk het aanbieden van een magnum italiaanse wijn in
een houten kist;  Rinaldo is bereid hiervoor op de kar te springen.

- Jean-Pierre blikt terug op zijn lovende gasten; men heeft de sfeer gesnoven van de chemie van de club;
daarom intiatief behouden en minpunten ombuigen naar positieve

- Stein oordeelt dat dit project een tweede kans moet krijgen; eventueel opentrekken naar een andere locatie
(de aankoop van een boerderij zou hem goed uitkomen, maar belooft toch de notariskosten voor onze club te
beperken)
- Jean vond dat de sfeer OK was. Opwarmen en enthousiasmeren via communcatie is belangrijk; iedere
vergadering de stand van zaken meedelen kan de volledige groep betrekken

- Rinaldo sluit zich aan bij wat reeds is gezegd
- Guy DW: door het voorbije feest zijn wij alvast een hechtere groep geworden, wat op zich reeds belangrijk
is voor onze club



Kiwanis AB Kiwanigram 766st verg 3

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 !

23/3/2017: Kiwanis Lochristi Flores  - vergad. met spreker Maggie De Block

13 tot 16/7/2017:  Kiwanis International Convention in Parijs
15 - 16/9/2017: Kiwanis Districtscongres Genk

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

Kiwanis Temse

Kiwanis Gent Belfort

KIWANISAGENDA
11/02/2017 11h Brussel tentoonstelling Picasso + Les Petits Oignons  -  cultuurcomm.
16/02/2017 Vergadering in Salons Mantovani  + stemming nieuw lokaal ???
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

Kiwanis Flores /Lochristi

Kiwanis St Niklaas-Waasland

Kiwanis Destelbergen-Reinaert

Kiwanis Dendermonde

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

e%20raven%20project_v5a%20(1).pdf

FOTO  VAN  DE MAAND 

Kiwanis Eeklo-Meetjesland

La Bonnotte's table

25/3/2017:  25 jaar Kiwanis Oosterzele  Land van Rhode - Lustrumviering 
met De Frivole Framoos en receptie
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K I W A N I S       O U D E N A A R D E   AB
 EF 0452      

Aanwezigheidslijst
Kiwanisvergadering 766
2/02/2017 Restaurant  LA BONNOTTE - Nukerke

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

Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.
Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

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

10 Fruyt Koen 1 1
11 Goossens Stefan 5 1
12 Hoste Guido 3 1
13 Libert Marc 7 1
14 Matton Marc 8 1
15 Merchiers Wim 8 1
16 Meysmans Edwin 7 1
17 Mys Christian 3 1
18 Tsjoen Luc 8 1
19 Uytterschaut Eddy 4 1
20 Vandenabeele Harry 6 1
21 Vandendriessche Jean 7 1
22 Vanderschueren Dirk 7 1
23 Van De Velde Guy 8 1
24 Van Dorpe Koen 9 1
25 Van Glabeke Patrick 5 1
26 Van Melkebeke Peter 8 1
27 Verhenne Luc 0 1
28 Wouters Yann 6 1

senoir-lid

GENODIGDEN

BEZOEKERS

cumul 166 20 8 0


