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 District België-Luxemburg     

 Divisie Oost-Vlaanderen Rand    

       

 K I W A N I S       O U D E N A A R D E       

 Adriaen Brouwer  EF 0452          

       

 Voorzitter Guy Van De Velde    

  

Gr. van Landaststraat 120  9700 Oudenaarde 
 guy.vdvelde@skynet.be  - 0497/515380    

      

 Secretaris Yann Wouters  Penningmeester Koen VAN DORPE  

  Nerethstraat 6  9750 Ouwegem Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem 

  yann.wouters@gmail.com  -  0475/329621 koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894 

 Clublokaal Restaurant  LADEUZE    

  Ladeuze 3  -  9680  Maarkedal    

  Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.    

 Web www.kiwanis-oudenaarde.be    

 Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be    
       

 Verslag van de vergadering: 798 Restaurant:  Restaurant Ladeuze   

 

Menu: 
1. Apero met drie hapjes. 
2. Tomaat met grijze garnaal, 

zelfgemaakte mayo, sla. 
3. Crème brûlée met peer.  

 
 

 
Onze voorzitter verontschuldigt zich voor het academisch kwartiertje want de bedoeling is om stipt 
20u15 te starten met de vergadering. Dit is zo doorgegeven aan Ladeuze en vanaf volgende 
vergadering treedt dit dan ook in voegen. 
We betuigen onze deelneming bij het overlijden van de vader van Koen, Willy Fruyt. 
Kandidaat lid Mathieu De Cock is verontschuldigd wegens acute verkiezingsnaweeën… 
Serviceclub Inner wheel komt op 15/11 met paté...dus hou uw euro’s maar klaar! 
 
Buiten bezoeken: Edwin is naar de Lions fietstocht happening geweest: er zijn al langs om minder 
fietsers maar het is nog altijd gezellig en leuk. 
 
De voorzitter begint fors met de statutaire vergadering en geeft meteen aan dat de sociale 
commissie een budget krijgt van 25000 euro! Hoera! 
De luidruchtige reacties zijn er onmiddellijk en niet van de minste: “Waarom had ik zoveel niet...?” 
“Big spender!”, Jean is afwezig en misschien maar best ook want hij ging het zwaar te verduren 
krijgen! Toch alleszins applaus op de banken, zelfs ook van Rinaldo, die nog eens de weg naar 
Etikhove gevonden heeft! 
Dirk vindt daarentegen dat er nog meer moet uitgegeven moet worden (nostalgie naar zijn 
opmerkelijke periode als commissie voorzitter waarschijnlijk?) en dat de geest van Jean Caisse nog 
altijd rondwaart…. 
Onze clubnaam wordt definitief gewijzigd van Adriaan naar Adriaen. 
Voor wat betreft de statuten verwijs ik naar de e-mail van onze voorzitter en dit krijgt uiteraard een 
applaus voor de goedkeuring hiervan. 
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Het huishoudelijk reglement wordt besproken: vooral de aanmelding blijft moeilijk, er is ook een 
procedure voor slechte betalers en zelfs een stuk over mogelijks slecht gedrag van leden... 
 
Onze TGV voorzitter gaat verder over de aanwerving wat nog steeds een heikel punt is! Het is zeker 
de bedoeling om een shortlist maken. Dirk wil Chinezen voorstellen maar die zijn allemaal 

schoenmakers 😒 We moeten events organiseren om leden te werven. Zijn Jaycees of jong Voka 
mogelijke aanwervingspoolen? Er zal meer zichtbaarheid aan onze club gegeven worden in de 
gedaante van de sociale media: de website wordt aangepast, een intranet wordt opgestart, enz… 
De oproep wordt herhaald om de e-mail van Harry te beantwoorden waarin gevraagd werd om 10 
contacten door te geven dit alleen om info door te geven over events enz. 
Er zal een praktische training over het gebruik van sociale media komen. Stefan zal hiervoor zorgen. 
Voor alle zekerheid wordt aan Ladeuze gevraagd om een extra voorraad Duvel aan te leggen, zodat 
Stefan hierdoor geraakt…. 
Daarnaast was ook gevraagd te melden wanneer elk lid bij Ki gekomen is. Vooral de oudere leden 

hebben hier positief op geantwoord omdat ze wachten op hunne Rolex  😉 
De 800ste vergadering zal voorbereid worden met foto’s en ander materiaal uit die tijd. 
Christian Mys is gestart in 1992 maar is er 6 maand uit geweest, blijkbaar wil hij 2 Rolexen…. 
 
Feestcommissie: Frank start met de mededeling dat er dringend moet ingeschreven worden op het 
gepland weekend! Hoe sneller iedereen reageert ...graag antwoorden op de mail van Frank! 
Ex-feest preses Wim begint over het financiële resultaat van het Liedts event:  we hebben er een 
kleine 5000 euro aan over gehouden en de bedoeling is het initiatief verder te zetten. 
De datum ligt al vast nl. 1 september 2019. 
De bedoeling is alleszins om er 20000 euro netto aan over te houden in 2019... 
Er volgt een geanimeerd debat, verbeterpunten en positieve punten worden besproken. 
Er zijn alleszins vrij veel vaste kosten die moeten terugverdiend worden. 
Er is al een sub commissie die iets aan het voorbereiden is (Stefan, Harry en Stein) rarara met wat zal 

het zijn 😜 
 
Sociaal: afwezig….. 
 
Communicatie: eerst is er nog de overhandiging van het lint aan Tom Bamelis door de voorzitter. 
Tom weet te zeggen dat de commissie nog moet samenkomen. 
In a nutshell de sprekers en bezoeken:  
15/11 bezoek aan Art Casting, daarna zal Stein Binnemans ons verblijden op een uiteenzetting over 
erfrecht, erfbelasting en huwelijksvermogensrecht (hopelijk blijft iedereen wakker want het is voor 
de meesten van ons belangrijk gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden!) 
20/12 is er een kerstvergadering 
7/02/2019 gaan we het bedrijf Lobster Fish bezoeken 
 
Cultuur: Edwin start met een korte terugblik op de voorbije activiteiten, debat in harmonie en de 
Nocturne werden positief onthaald! 
Onze voorzitter zet Edwin ook in de bloemetjes voor het modereren van het debat! 
Zondag 18 november gaan we richting Antwerpen en de joodse wijk bezoeken. Dankzij de opbrengst 
van het debat, kunnen we met de bus! 
De commissie komt dinsdag 23/10 bijeen. 
Op 26 april 2019 zal Jan Verheyen in 100 minuten 100 jaar film voorstellen. Dit zal doorgaan in ofwel 
de Woeker ofwel het Bernardus college. Meer info volgt. 
 
Sport: Tom  Browaeys vestigt nog eens de aandacht op de 4 november wandeling, graag aanmelden 
bij Marc Matton! 



 
 
Penningmeester: Koen heeft alles op 30/09 afgesloten en ons nieuw boekjaar begint op 1/10. Alles is 
positief tot nu toe maar wil niet zeggen dat er geen openstaande facturen meer zouden zijn! Koen 

vertelt ons ook hoeveel er op onze rekeningen staat maar dat mag niet in het verslag verschijnen 😜 
 
Secretaris ondanks allusies en verdachtmakingen van Peter VM, waren er geen dt-fouten in het vorig 
verslag!! 
 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 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. Daarna 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 Feesteditie met onze ladies/sinterklaas surprise! 
• Donderdag 20 december: ledenvergadering met X-mas special 

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  
 



 
 
 
 
Aanwezigheden: 
 

      aanwezig verontschuldigd afwezig 

1 Bamelis Tom  1    

2 Berben Guy 1     

3 Binnemans Stein  1    

4 Bontemps Geoffrey  1    

5 Browaeys Luc 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     

 
 
  
     


