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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: 805 Restaurant:  Restaurant Ladeuze   

     

 

Datum: 21 febuari 2019 
Menu: 
1. Apero en drie hapjes. 
2. Rundstong, Madeirasaus en 

kroketten. 
3. Mini dessertbord. 
4. Koffie. 

 
 

 
Onze teergeliefde voorzitter heet een welgemeend welkom aan alle bezoekers, spreker en aan ons 
nieuwe lid. 
Buitenbezoeken: Harry kon niet mee naar ons Ardennenoffensief maar koos voor een thuismatch en 
was bij Ki Universus de Donkerrun aanwezig hetwelk een regelrecht succes  is geworden met 1500 

lopers. De hamvraag is natuurlijk of Harry zelf gelopen heeft? 😉 
We kregen ook een uitnodiging van Rotary Vlaamse Ardennen voor de RVV aan de democratische 

prijs van 230 euro 🤑. Alle jaren wel uitverkocht! 
De quiz met Ki Universus gaat zeker door en is bevestigd. Nu die vragen nog in handen krijgen… 
Special Olympics mededeling: de voorzitter en Edwin gaan met hun dames in de VIP meehelpen dus 

dat zal mooi worden, die braspartij 😏 
En dan de officiële intro van Philippe die zijn levensverhaal een beetje vertelt en ook zijn peters 
bedankt. Hij wordt ook uitgewuifd door zijn vroegere kompanen van Ki Oosterzele! Die krijgen dan 
ook het woord en gaan meteen de commerciële toer op, zij organiseren een bal masqué met alles 
erop en eraan, prijs per kaart 85 euro all-in! 
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Cultuur: Edwin geeft een overzicht van de komende activiteiten. Maar er is vooral aandacht voor 10 
mei met ons film event van Jan Verheyen, een heel toffe activiteit in het nieuwe aula van de 

Bernardus scholen waar ze, volgens Edwin, met hun geld geen blijf weten.... 🤨 onze voorzitter lacht 

wat groen 🤢  
Op verzoek van Edwin wordt ook gevraagd dit event zoveel mogelijk te delen, ofwel via de sociale 
media en voor de iets minder progressieven onder ons, de mail die Stefan op donderdag 21 februari 
nog stuurde, ofwel via de website. 
 
Sociaal: de voorzitter vraagt of Jean geld heeft kunnen uitgeven? Jean vraagt naar initiatieven voor 
sociale projecten, lanceert een echt warme oproep (typisch de voorzitter van de sociale commissie!) 
hiervoor. Christian verwijst naar de Pano reportage van gisteren waar er blijkbaar gesteld werd dat er 
veel armoede in Vlaanderen is, Jean repliceert dat die armen niet gevonden worden in Oudenaarde, 

ze verstoppen zich blijkbaar 😂 
 
Feest: Frank geeft aan dat hij Jean bedankt aangezien de sociale commissie haar geld toch niet kwijt 

raakt 😀 Hij geeft dan kort tekst en uitleg over ons komend event, waar veel over vergaderd wordt 
en dat het in orde zal zijn. 
 
Communicatie: Harry is een blij man aangezien we nu reeds 2 nieuwe leden binnengehaald hebben. 
Hij geeft het woord aan Wim die een wit konijn uit zijn hoed tovert (daar is hij goed in…) en J.N. 
voorstelt, begin de 40 en vooraanstaand politicus van de streek! We blijven grossieren in de 

politiekers tegenwoordig. 👍😜 

Harry heeft ook minder nieuws, Stein Binnemans heeft zijn ontslag ingediend.. 😔   
Interne communicatie: Tom Bamelis stelt het Lobster Fish bezoek voor op de volgende vergadering 
op 7 maart om 18u! Na het bedrijfsbezoek krijgen we een degustatie ter plaatse. Tom stuurt nog een 
mail. Hij stelt vervolgens Hans Verheggen voor van Deloitte, met zijn CV overzicht. Blockchain en 
bitcoin is zijn specialiteit en daar gaat deze uiteenzetting over.  
Mixed feelings hierover want ondanks de zeer goede pogingen van de onderlegde spreker om deze 
materie verstaanbaar te maken blijft het Chinees voor de meesten van ons. Christian bvb. is daar 
eerlijk over....  
Tip van de spreker: “Blockchain/ bitcoins for dummies” op youtube intypen…uw secretaris zet het bij 
het verslag. 
 
Onze voorzitter sluit deze avond af om 22u52! 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• Donderdag 7 maart: statutaire ledenvergadering (jaarrekening) en bedrijfsbezoek/degustatie 
bij Lobster Fish: zie mail van Tom Bamelis  

• 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; zie mail van Edwin Mesymans 

• 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: 
 

 

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 Cock Mathieu 1

10 De Cordier Jean-Paul 1

11 De Wilde Guy 1

12 Depret Gilbert 1

13 Desmet Jean Pierre 1

14 Fruyt Koen 1

15 Goossens Stefan 1

16 Libert Marc 1

17 Matton Marc 1

18 Merchiers Wim 1

19 Meysmans Edwin 1

20 Mys Christian 1

21 Tsjoen Luc 1

22 Uytterschaut Eddy 1

23 Vandenabeele Harry 1

24 Vandendriessche Jean 1

25 Vanderschueren Dirk 1

26 Van De Velde Guy 1

27 Van Dorpe Koen 1

28 Van Melkebeke Peter 1

29 Verhenne Luc 1

30 Wouters Yann 1

Totaal: 20 10 0


