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 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    
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 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: 803 Restaurant:  Restaurant Ladeuze   

     

 

Datum: 17 januari 2019 
Menu: 
1. Winters pompoensoepje 
2. Huisbereide stoverij met 

Oudenaards bruin & verse 
frietjes 

3. Verrassingsdessert aangeboden 
door de voorzitter (Geutelingen 
met aardbeien…) 

 
 

 
De voorzitter schiet uit de startblokken, geeft een hartelijk welkom aan Mathieu, en ook welkom aan 
kandidaat-lid Philippe Vanderdonckt die later zal gepresenteerd worden. 
Verder geeft hij ook nog nieuwjaarswensen aan de afwezigen van de Nieuwjaars vergadering. 
Er zijn geen buitenbezoeken geweest maar blijkbaar zijn er wel veel bezoekers te verwachten op 
volgende vergaderingen die waarschijnlijk van alles moeten komen slijten zoals daar zijn truffels 
enz.… 

Het menu is heel licht stelt de voorzitter, tevens het dessert aangeboden door hem zelve 😉 

Ondergetekende mag dan ook het menu voorstellen, met de opmerking dat dit ideaal is om de kilo’s 
die we kwijt zijn gedurende het kerstreces, er weer bij te winnen… 
Een ander onderwerp: de directory is vrij sterk verouderd, we krijgen binnenkort een mail met de 
opgekuiste versie, gelieve dit te checken of ge nog altijd met dezelfde vrouw getrouwd staat…  
Stefan mag ter vervanging van de peter het nieuw kandidaat-lid voorstellen, de corona roept luid dat 

vooral de partner belangrijk is 😉 
Philippe Vanderdonckt stelt zich voor, met onmiddellijk de vraag naar foto’s van het gezin (vrouw en 
dochters)….Welk beeld moet die man nu van onze club krijgen?  
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Komt uit de Ronde Tafel en daarna de FourtyOne club, is afkomstig uit Gent, wat hij tongvalgewijs 
niet kan wegsteken, maar woont in de streek en zag het niet meer zitten om zat van Gent weer te 
komen. “Denkt gij dat wij een club zijn waar veel gedronken wordt dan?” was de reactie van het 
publiek…  
Hobby’s: speelt in een muziekband Soulwax of zoiets en daar is altijd boel met de zangeres....waar 
hebben we dat nog gehoord?  
De connectie met het orkest is snel gemaakt uiteraard, van JP werd gezegd dat het een ne goeien 

drummer is, zonder een noot te kunnen lezen 😜 
Stefan mag, na goedkeuring van de statuten en aanwervingscommissie (blijkbaar goed zijn huiswerk 
gemaakt), Johan Franceus voorstellen als nieuw lid. Iedereen kent zijn partner, Lies Deprez. Zal een 
zeer positief lid zijn, is stichtend lid van Lions Vlaamse Ardennen... Peters Harry en Stefan zijn er van 
overtuigd dat hij een meerwaarde zal zijn voor de club.  
 
 
Sociaal: niet echt nieuws 
 
Cultuur: JP neemt andermaal over van Edwin (nog steeds in het Verre Oosten, mensen op pensioen 
hé….). Het bezoek aan het Huis Beaucarne wordt toegelicht. Op 27 januari om 10u15 moeten we 
aanwezig zijn. De gids begeleidt ons tot 12u en dan gaat het richting domein de Ghellinck voor de 
lunch. Deadline om in te schrijven is 20 januari. 
Christian Mys zegt dat hij niet weet of hij ingeschreven is, JP antwoordt dat dat al 25 jaar het geval is. 
 
 
Communicatie: Tom Bamelis zit bij de Russen in Sint-Petersburg, dus de voorzitter neemt het even 
over. 
7 februari de LobsterFish visit wordt verplaatst naar 7 maart, op 7 februari komt in de plaats een bier 
tasting. De (vrouwelijke) biersommelier belooft een lekkere avond, ze ziet er wel niet uit maar dat is 

bijzaak, blind proeven dus 😜 
Er komen ook nog 2 “open” vergaderingen aan om kandidaat leden warm te maken, met sprekers 
dus. 
Op 16 mei zouden we de quiz challenge met Ki Universus aangaan, waarvan wij de vragen uiteraard 

al op voorhand weten 😉 
 
Feest: Frank geeft aan dat er veel discussies zijn in de feest commissie. Hij gaat over tot het weekend, 
het befaamde Kiwanis Ardennen offensief. Er is nog steeds mogelijkheid tot inschrijven. Er zijn 
Segway afzeggingen en er wordt gekeken voor een vervangprogramma. 24 mensen zullen aanwezig 
zijn, hoera! 
Frank wil binnenkort al starten met de kaartenverkoop van het film event. 
Dan omtrent ons event op 1 september, datum ligt vast maar dat is het enigste geeft hij mee.  De 
inhoud moet nog gefinetuned worden en tegen een volgende vergadering 2e helft februari moet alles 
rond zijn en zal er gecommuniceerd worden.  
  
De master of website neemt dan nogmaals het woord: de hervorming van de website van onze club: 
het publieke deel zal enkel wat basis informatie en tevens een paar foto’s als teasers bevatten. In het 
privé gedeelte komt allerlei interne info en tevens alle verslagen. Alle activiteiten worden permanent 
bijgehouden. En de lang gevraagde training Social media komt eraan... 
 
Dan komt de spreekbeurt door Koen Van Dorpe over fiscale en andere hervormingen. Koen dacht de 

vele afzeggingen te maken hadden met het onderwerp van de spreekbeurt 😉 
Koen stelt duidelijk dat hij economist is en geen jurist.  



Mooie uiteenzetting van droge materie maar heel helder en verstaanbaar gebracht. De presentatie in 
bijlage. 
Een tevreden voorzitter sluit de vergadering om 22u48! 
Kandidaat lid Philippe geeft er enen op! 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• Zondag 27 januari 2019 Ename, bezoek Huis van Beaucarne gevolgd door lunch domein de 
Ghellinck.. 

• Donderdag 7 februari: ledenvergadering met biersommelier Sofie: bier tasting en workshop 
• “Ardennen offensief” weekend: 15, 16 en 17 februari 
• Zondag 17 februari 2019 Brussel, bezoek tentoonstelling “Revolution” in ING Art Center 

gevolgd door lunch bij “Les petits oignons”. 
• Donderdag 21 februari: ledenvergadering met spreker Hans Verheggen over “BLOCKCHAIN” 
• Donderdag 7 maart: statutaire ledenvergadering (jaarrekening) en bedrijfsbezoek/degustatie 

bij Lobster Fish  
• Donderdag 21 maart: ledenvergadering met externe spreker Patrick Vermeulen over 

Brexit/”lente”-vergadering: “open deur” vergadering 
• 24 maart 2019 Mechelen, bezoek Brouwerij Het Anker (Gouden Carolus), lunch en 

stadsbezoek 
• Donderdag 4 april: ledenvergadering en voorafgaand bedrijfsbezoek bij I-fire (Geoffrey) 
• 10 mei 2019 Oudenaarde, “Camera!Lights!Action”, 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten 

door Jan Verheyen in auditorium Sint Bernarduscollege met receptie. 
•  

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheden: 
 

 
 


