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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

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

Verslag van de vergadering: 768 Restaurant:  Koevert - Avelgem/Kaster (W.Vl)
2/03/2017

Inkom	60€

Buitenbezoeken:
Buiten Batibouw en Guy B. die naar Gran Canaria is geweest zijn er zoals gewoonlijk geen buitenbezoeken.

Beleefdheidshalve worden de bezoekers eerst aan het woord gelaten.
KI Oosterzele/Land van Rhode had vorige keer hun kat gestuurd: Luc Den Haese was duidelijk bekomen
van zijn griep na de overwinning van AA Gent. Hij brengt ons dan ook de groeten over van zijn club (dat
doet hij altijd als hij op bezoek komt) en stelt zijn compagnon Jean-Jacques voor. Het was ondergetekende in
vorige verslagen nog niet ontgaan, maar Luc wil ons toch nogmaals uitnodigen op de lustrumviering op
25/3 die doorgaat in de zaal Den Amb8 en waar 2 Frivole Framboos-muzikanten een gevarieerd en ludiek
répertoire zullen ten berde brengen, uiteraard gevolgd door een klassieke Oosterzele-receptie met alles erop
en eraan.   Peter als getrouwe bezoeker van deze club tekent nu reeds in.

Tegen forse vergoeding wordt deze advertentie in ons verslag opgenomen.

Menu: Apéro - Gegrilde scampibrochette met knapperige
salade en tartaar - Côte à l' os optimaal gegrild met
seizoensalada of Zeewolf -  Dame Blanche of Irish Coffee

Jean neemt zonder bel de macht over op eigen West-Vlaamse bodem en breekt daarmee alle records van
cumul; hij is vandaag voorzitter, penningmeester en zetelt in alle commissie en dit zonder één frank (€) op te
strijken. Onder het waakzaam oog van onze fanion verwelkomt hij de ladies Angelique en Carine van KI
Belfort en Luc en Jean-Jacques van KI Oosterzele. Prompt, naar aloude gewone, stelt hij Guy Berben aan als
zedenmeester. Vorig verslag wordt bij stilzwijgen goedgekeurd. Jean blikt reeds in de verre toekomst naar
onze 800ste vergadering. 

Bezoekers:
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KI Belfort: Na enkele pogingen is het de dames van Belfort gelukt om ons hun nougatbollen te komen
verkopen; en de dozen gaan vlot over de toonbank ! Rinaldo vindt terloops dat het dringend nodig is een
tandarts of dokter in de club binnen te halen (nu dat wij toch oud worden); Stein acht dit niet nodig want wij
hebben toch geen hart. Angelique licht de sociale projecten toe die de steun van de nougat-opbrengst zullen
mogen genieten. Van de gelegenheid maakt zij gebruik om hun groots evenement aan te kondigen welke
zal doorgaan op 24/9 op de unieke locatie in Dok Noord; ten gepaste tijde zal men dan nog eens komen
aankondigen: een unieke kans om van truitjes te wisselen 24/9 tegen 17/9 (ons evenement)

Bij gebrek aan enige aankondiging van 24/9 op hun website of facebook, hierbij de winkelwaar van Belfort

Feestcommissie: Tom B. weet te vertellen dat wij op 13/5 met ongeveer een 30-tal naar Heuvelland trekken.
Iedereen heeft geantwoord wat op zich al een succes is.

Ladeuze / nieuwe locatie: Van Ladeuze gesproken ontketent er zich spontaan een discussie omtrent ons
nieuw clublokaal. Diegenen die voor Trump gestemd hebben zouden nu meteen voor Hillary willen
stemmen; Brexit is Brexit, dixit Marc M. VZ Jean moet de menigte tegenhouden of er ontpopt zich een
nieuwe stemming, waarop hij vezoekt dat miscontente leden hun grieven schriftelijk en behoorlijk
ondertekend en gedagtekend doorsturen naar het Bestuur opdat deze op de eerstkomende
bestuursvergadering van 9/3 zouden kunnen besproken worden. Het hek is volledig van de dam als
Belfort er zich begint mee te moeien; de slechthorende secretaris heeft het waarschijnlijk verkeerd begrepen
als Angelique spreekt over de s....sexy voorzitter Koen. De ambiance stijgt dermate dat sommigen
aansporen voor een stemming over een gemengde club.

Zedenmeester: Guy B. beboet de secreataris met 30€ wegens te traag ….. En geeft Stein een bonus van 150€,
zodat zijn lidgeld voor de komende maanden ook betaald is. Voor het overige heeft de secretaris wegens de
chaos in de zaal weinig begrepen van wie voor wat beboet is

Sociale commissie: Stein is verheugd dat de Piasa-veiling in Parijs zo fantastisch heeft opgebracht voor onze
sociale kas en kijkt met dankbare blik naar Christian die trouwens als enige senior vandaag in ons midden is.
Voor het overige is er niets gedaan, maar wel bezig geweest. De eerder aangekondigde levering van de i
Pads is momenteel in bestelling. Overigens zitten nog een aantal zaken in de pipeline en Stein verzekert dat
deze er ook gaan uitkomen. Het ware wenselijk een sociaal project rechtstreeks te koppelen aan ons te
organiseren fundraising-evenement.

Commissies aan het woord:

Communicatiecommissie: Wim is verontschuldigd maar men weet toch te zeggen dat er kandidaat-leden in
de pipeline zitten, er sprekers in petto zijn en dat Frank De Coninck de volgende keer naar Ladeuze komt om
te trakteren.

Feestcommissie: Marc L. brengt het nieuws over dat men bezig is met de taken te verdelen. Objectie is te
horen omtrent te locatie, wetende dat er 3 alternatieven in aanmerking zouden kunnen genomen worden.
Guy Berben (als lid van het eerste uur) meent evenwel dat de Feestcommissie hierover het volledige
beslissingsrecht moet hebben zonder inspraak van de algemene vergadering; dit is vroeger altijd zou
geweest.......het is maar de vraag of het zo zal blijven ! Waarop Stein beweert dat men met democratie niets
bereikt.

What's App: De na de verkiezingsvergadering in de media gebrachte cross-platform-berichtendienst wordt
op gemengde gevoelens onthaald.   Het wordt een agendapunt op de eerstkomende bestuursvergadering.
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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 !

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

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
16/03/2017 Vergadering 769 in Ladeuze

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
17/09/2017 Fundraising-evenment Kiwanis AB

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

25/3/2017:  25 jaar Kiwanis Oosterzele  Land van Rhode - Lustrumviering 
met De Frivole Framoos en receptie
29/4/2017:  Kiwanis Aalter-Baekelandt:  cabriotour

Op de vraag of er nog mededelingen zijn wordt de vergadering afgesloten zonder dat Jean nalaat aan Belfort
de groeten te laten overbrengen aan Daniel Termont. Of aast Jean op een mandaat in één of andere
intercommunale ?   (Iemand schreef laatst in de krant:  
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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 768
2/03/2017 Restaurant:  Koevert - Avelgem/Kaster (W.Vl)

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 6 1
2 Berben Guy 10 1
3 Binnemans Stein 8 1
4 Bontemps Geoffrey 5 1
5 Browaeys Tom 10 1
6 Castelli Rinaldo 6 1
7 De Wilde Guy 10 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 9 1
14 Matton Marc 10 1
15 Merchiers Wim 9 1
16 Meysmans Edwin 8 1
17 Mys Christian 5 1
18 Tsjoen Luc 9 1
19 Uytterschaut Eddy 6 1
20 Vandenabeele Harry 7 1
21 Vandendriessche Jean 8 1
22 Vanderschueren Dirk 8 1
23 Van De Velde Guy 9 1
24 Van Dorpe Koen 10 1
25 Van Glabeke Patrick 6 1
26 Van Melkebeke Peter 10 1
27 Verhenne Luc 1 1
28 Wouters Yann 7 1

senoir-lid

GENODIGDEN

BEZOEKERS Angelique Van Durme &  Carine Bergez  / Kiwanis Belfort
Luc Den Haese   &   Jean-Jacques Mornie  / Kiwanis Oosterzele Land van Rhode

cumul 198 16 12 0


