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Vergadering  6/09/2018 
 

Menu: Apéro met hapjes | Américain met frietjes  ||  
Dessertbord  |  Koffie 

 
 
In het kader van de machtsoverdracht wordt Kiwanis AB Oudenaarde vergadering 797 van start 
geschoten door huidig voorzitter Tom Browaeys. Hij heet onze bezoeker en kandidaat lid welkom, 
het is Mathieu De Cock die zich later zal voorstellen. 
 
Onze voorzitter geeft aan dat hij gelukkig is, ondanks het feit dat het professioneel een moeilijk jaar 
was, en dat het met de gezondheid van zijn vrouw de goede richting uitgaat. Tom geeft een overzicht 
in vogelvlucht van zijn afgelopen voorzittersjaar. Tom gaat dan over tot de bedanking van zijn 
commissies, en meer specifiek de commissievoorzitters. Hij bedankt ook Jean voor zijn 1/2 time job 
als penningmeester wat dan ook inhoudt dat Koen nu volledig de “caisse” bijhoudt, tenzij de 

administratie van BNP Paribas Fortis er nog een stokje voorsteekt 😉 
En wat is een voorzitter zonder zijn secretaris? Guy DW wordt in de bloemetjes gezet.  
Ook onze gastheer Joachim wordt ten tonele gevoerd om hem te bedanken voor zijn gastvrijheid 
(waar hij uiteraard wel een centje aan verdient…) 
De afscheidswoorden van Tom zijn: “laten we toasten op zijn jaar en op de vriendschap!” 
 
Na deze cérémonie protocolaire, de overhandiging van cadeautjes,  steekt de nieuwe voorzitter Guy 
VDV van wal met een uitgebreide PowerPoint presentatie stijl Deloitte. Zie ook in bijlage. 
Hij maakt onder andere gewag van clubleden die al 60 jaar anciënniteit zouden hebben en dat die 
toch wat aandacht zouden mogen krijgen. Sommige onverlaten roepen al luid om een Rolex als 

cadeau. 😉 
De aanwezigheid op vergaderingen nog proberen verhogen is zeker een kernpunt naast wat meer 
discipline: streng maar rechtvaardig is zijn motto. 
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De vergadering in een positieve sfeer laten doorgaan, open debat cultuur maar in consensus model is 
ook een streven van onze nieuwe voorzitter. 
5 nieuwe leden aanwerven.....de voorzitter legt de lat hoog! Ondergetekende probeerde dit ook te 

realiseren in zijn werkjaar, maar kwam er bekaaid van af ☹ 
Meer samenwerking met andere clubs in de streek, samenwerking (of verder?) met Kiwanis 
Universus, meer buitenbezoeken aan andere Ki clubs zijn zeker ook aandachtspunten voor het 
komende jaar. 
Dan laat hij zijn nieuwe commissievoorzitters als een bende uitgelaten jonge honden (?) los op de 
corona…. 
 
Feestcommissie: de nieuwe voorzitter Frank vliegt er meteen in en stelt dat er door de fundraising 
meer geld moet binnenkomen. Kernactiviteit is en blijft de Family Day. We moeten  zeker 200 à 300 
man meer hebben. De datum is vastgelegd 01/09/2019. 
Frank plant met de ganse club een weekend Ardennen:  gastronomie en sport combineren zal de 
uitdaging zijn…. Tijdstip: 15, 16 en 17 februari 
Hij lanceert ook nog eens een oproep om de Family Day te stofferen en invulling te geven. 
 
Sociaal: “wat gaat die commissie met het vele geld op de rekening doen?” dixit onze nieuwe 
president.... 
Nieuwbakken voorzitter Jean neemt het woord en stelt dat dat al zijn voorgangers gepistoneerd 
waren....Hij geeft een voorstelling van de leden van zijn commissie, waar al snel het hoge woord er 
uit was, Alzheimer.....De leeftijdscurve is te hoog vandaar dat Stein erbij genomen wordt, waardoor 
laatstgenoemde bijna emotioneel wordt en het een grote eer vindt om bij de “wandelaars” te mogen 
komen… 
Jean moet om 21u30 binnen zijn in het rusthuis, dus hij rondt af en belooft om tegen volgende keer 
een volledig programma voor te leggen, eigenlijk om aan te geven dat hij niet voorbereid was. 
 
Communicatie: Koen stelt dat hij vorig jaar niet verkozen was maar wil toch overdracht doen naar 
Harry. 
Ter verduidelijking: Interne communicatie: Tom Bamelis. De overdracht van bevoegdheden naar Tom 
wordt verdaagd naar donderdag 18 oktober. 
Externe communicatie: Harry  
Harry stelt zijn commissie voor als een jonge en dynamische commissie en heeft een “toptransfer” 
binnengehaald in de vorm van Dirk VDS. 
Ki AB nog meer naar buiten brengen, het promoten van events zijn aandachtspunten. 
Aanwerving is een item voor de ganse club en niet uitsluitend voor deze commissie, die wel een 
stuwende en coördinerende rol zal spelen. 
Het verkiezingsdebat wordt georganiseerd samen met Ki Universus op donderdag 4 oktober. Deuren 
open om 19u30,  moderators zijn Guido Vandenabeele en onze eigen Edwin Meysmans 
Op inschrijven? Horen we nog…. 
 
Cultuur: En de nieuwe voorzitter Edwin krijgt het lint voor volgend jaar van de oude voorzitter Edwin. 
Edwin steekt van wal en presenteert een 5tal activiteiten voor dit jaar te startende met morgen  
21/09 de Adriaen Brouwer nocturne 
U kan nu inschrijven voor de stadsuitstap in de joodse wijk van ’t Stad Antwerpen uiteraard, dit op 
zondag 18 november. 
Jean vraagt of niet besneden mannen ook mee mogen? Mopjes over gaskamers etc. zijn uit den boze 
uiteraard. 
 
Sport: Tom is de voorzitter van deze nieuwe commissie 
Het eerste event is het weekend in de Ardennen, zoals reeds aangekondigd door feest preses Frank, 
en daar is uiteraard ook een sportluik aan. Gilbert vraagt of er ook iets met rolstoelen is? 



 
Penningmeester: Jean “caisse” wordt andermaal in de bloemen zetten maar hij wil geen bloemen 
zegt Stefan.... 
Koen stelt dat dit de meest onderschatte positie binnen de club is, wat op hoongelach van de corona 
onthaald wordt… 
Koen is  vandaag het geld van Ki AB gaan witwassen bij de Fortis... Hij belooft elk kwartaal een verslag 
uit te brengen. 
 
Secretaris overdracht wordt gedaan tussen Guy DW en ondergetekende. Dank aan Guy voor de 
afgelopen jaren. De nieuwe secretaris geeft duidelijk aan dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan 
worden op de Ki vergaderingen. 
 
Onze nieuwbakken voorzitter geeft dan zijn presentatie (zie in bijlage) en start met het feit dat 
anciënniteit in de picture moet worden gesteld. Graag aan de secretaris doorgeven hoeveel jaren 
anciënniteit je hebt. Op 7 december is er ter gelegenheid van de 800ste vergadering een Ladies Night 
gepland en dan zal ook de anciënniteit van sommige van onze leden gevierd worden.  
Ge moet voor uwe Rolex te verdienen een speech van 10 minuten geven met een overzicht van je 
leven bij Ki, klinkt het uit de zaal…. 
Na 37 slides over alle activiteiten laat de voorzitter een tour de table toe, een paar uittreksels hieruit: 

• Vele felicitaties 

• Iedereen heeft zijn mond vol tanden, dixit Dirk  

• Er komt een E-commissie komt aan.. 

• Koen zoekt 2 assistenten 

• Guy DW verwijst naar zijn verslag over de rokers en hun onderbreken van de vergadering 

• Frank durft niets meer te zeggen of er zou een activiteit rond gemaakt worden 

• Harry is blij dat hij zijn zaak preventief verkocht heeft….zodat hij nu tijd heeft voor Kiwanis… 
En dan de voorstelling van ons kandidaat nieuw lid! 
Marc Libert, de peter introduceert hem als een politiek geëngageerd iemand, kan niet missen want 
hij is schepen in Oudenaarde sinds december vorig jaar. 
Mathieu legt in een vlotte stijl uit dat hij net getrouwd is, ingenieur architect is met een eigen 
architecten bureau en  schepen met bevoegdheden: ruimtelijke Ordening, Milieu, Landbouw, 

Kerkfabrieken (!), Aankoopdienst. Nen echten tsjeef dus 😊 
Onze voorzitter sluit af om 23u07 wat waarschijnlijk een record is van deze eeuw Ki AB en uiteraard 
geeft hij er eentje op! 
 
KIWANISAGENDA     
     
  

• Donderdag 4 oktober: Verkiezingsdebat in zaal Harmonie  
• Donderdag 18 oktober: statutaire algemene ledenvergadering (statuten, huishoudelijk 

reglement en begroting) 
• 1 november: GEEN ledenvergadering 
• Zondag 4 november: herfstwandeling en etentje  
• Zondag 11 november: bezoek WOI events in en rond Ieper? 
• 15 november: 799ste vergadering.  

Bezoek Art Casting (kunstgieterij in Oudenaarde): 18u30 – 19u45 
Spreker Stein Binnemans over nieuwe erfrecht, erfbelasting en huwelijksvermogensrecht 

• Zondag 18 november: Culturele uitstap naar Jodenkwartier in A'pen + lunch 
• Vrijdag 7 december: 800ste vergadering & Ladies Night 

    
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheden: 
 

      aanwezig verontschuldigd afwezig 

1 Bamelis Tom   1   

2 Berben Guy 1     

3 Binnemans Stein 1     

4 Bontemps Geoffrey   1   

5 Browaeys Luc 1 1   

6 Browaeys Tom 1     

7 Castelli Rinaldo   1   

8 Deconinck Frank 1     

9 De Wilde Guy 1     

10 Depret Gilbert 1     

11 Desmet Jean Pierre 1     

12 Fruyt  Koen   1   

13 Goossens Stefan 1     

14 Libert Marc 1     

15 Matton Marc 1     

16 Merchiers  Wim   1   

17 Meysmans Edwin 1     

18 Mys Christian   1   

19 Tsjoen Luc 1     

20 Uytterschaut Eddy 1     

21 Vandenabeele  Harry 1     

22 Vandendriessche Jean 1     

23 Vanderschueren Dirk 1     

24 Van De Velde Guy 1     

25 Van Dorpe Koen 1     

26 Van Melkebeke Peter 1     

27 Verhenne Luc   1   

28 Wouters Yann 1     

 
 
  
     
 
 
 
 



 
 
 
FOTO’s: 
 

 

 



 

 



 

 



 


