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 Divisie Oost-Vlaanderen Rand    

       

 K I W A N I S       O U D E N A A R D E       
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 Voorzitter Guy Van De Velde    
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 Secretaris Philippe Vanderdonckt  Penningmeester Koen VAN DORPE  
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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: 815 Restaurant:   Ladeuze   

     

 

Datum: donderdag 3 oktober 2019 
Menu: 
1. Apero met 3 hapjes. 
2. Gebakken coquilles met sakrijkruid. 
3. Traaggegaarde zalm met 

groentenkrans. 
4. Kaasbuffet met brood en druiven 
5. koffie met zoetigheid 
6. Betere Italiaanse wijnen 
7. Champagne. 

 
 

 
De vergadering opent om 20.15. 
Onze voorzitter, Guy, vangt aan met het feit dat het een speciale dag is (en gelijk heeft ie), namelijk: 
start van het nieuwe werkjaar en ambtsoverdracht!!!.  
Tevens zijn we heel blij om voor de 2de maal Joris Nachtergaele te mogen verwelkomen in onze club, 
hopelijk zien we de pas benoemde Vlaamse parlementariër volgende vergadering terug (TG in 
aantocht!). 
Deze bijzondere avond verwelkomen we  hoog bezoek : Luitenant-gouverneur  Bart Van Baeveghem, 
vergezeld van niet minder dan 3 leden van KI Dendermonde. 
 
Nieuws (en oud nieuws): 

- Tom Bamelis nodigt ons uit om naar het pop-up restaurant te gaan op 22-23-24 maart van 
de Soroptimisten, deze zou plaats hebben op een nog te bepalen superlocatie 

- Onze Voorzitter ging samen met een aantal andere leden naar de Duck-race van de Lions 
Vlaamse Ardennen. Stefan neemt het woord om het geslaagde event even toe te lichten. 
Onze gulhartige gesponseerde eend heeft het laten afweten : niks gewonnen! Volgende 
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vergadering : revange - canard à l’orange! 
We informeren terloops even bij onze vrienden van Derremonne hoe de door onze club 
gesponsorde eend het er vanaf gebracht heeft… is ze nog steeds met haar strikje aan op den 
Denjer aan het dobberen??? 

- Dominiek Savio opendeurdag in Gits op zondag 06/10 tss 10-13h (oeps! Gepasseerd) 
- Luc Tsjoen is gestopt na 20 jaar voorzitterschap van KSV Oudenaarde. Ter ere van het 100-

jarig bestaan van de club wordt een boek uitgebracht over “de geschiedenis van 
Oudenaarde” , bij Luc te verkrijgen voor de schamele som van 40€ ( een peulschil - wetende 
dat ze er meer dan 3 jaar aan gewerkt hebben) 

- 29/11 is er feest bij BMW Daeninck met Belle Perez, men zegge het voort. 
 
Verder: 

- De kraakverse Luitenant-gouverneur deelt ons mede dat het een “zware” taak is om Hans 
Herbrandt op te volgen. Bij deze maakt hij van de gelegenheid gebruik om ons het woord 
“KIWANIS” te spellen en ons met handen en voeten uit te leggen waarvoor KI staat. Hij is 
onder de indruk van het gewicht van onze voorzitter welks deze uitoefent op de geest van 
onze club - hallo Italian Wine working?  

-      
 

- Onze voorzitter geeft zijn speech en jaaroverzicht in een slideshow van een 80-tal beelden, 
waarin hij ons allen dankt voor de inzet, engagement, motivatie en medewerking en in het 
bijzonder de voorzitters van de commissies, de secretaris en penningmeester van het 
voorbije jaar, waarbij we vooral dienen te onthouden dat vriendschap de lijm en de mortel is 
welke de club samenhoudt. 
 

- We scoren slechts 61% in de statistiek van aanwezigheden op de ledenvergaderingen: we 
kunnen beter! Daarom een warme oproep naar alle leden om te trachten zoveel als mogelijk 
erbij te zijn, en dit geldt ook voor de andere activiteiten van de club. Hoe meer KI AB zielen, 
hoe meer vreugde! 

 
Vervolgens is het tijd voor de ceremoniële en protocollaire geplogenheden van deze feestavond: 
 
DE AMBTSOVERDRACHT: 
  

- Voorzitter: blijft bij Guy Van de Velde – proficiat van Lt.-Gouverneur Bart 

-   
 

- Voorzitter-elect: van Guy Van de Velde naar Marc Matton (die meldt dat hij in de volgende 
legislatuur de “oudste” voorzitter ooit van de club zal zijn!) 
 



  
 

- Aanwerving en PR: van Harry Vandenabeele naar Stefan Goossens -tevens herbenoemd tot 
DBM 

-   
 

- Cultuur: blijft bij Edwin Meysmans 
 

-  
 

- Interne communicatie: blijft bij Tom Bamelis 
 

-  
 

- Feestcommissie: blijft bij Frank Deconinck 
 

-  
 

- Penningmeester: blijft bij Koen 
 



-  
 

- Secretaris: van Yann Wouters naar Philippe Vanderdonckt (Philippe merkt op dat zijn 
tweewekelijks verslag in het Nederlands zal blijven, maar dat we hem af en toe een aantal 
Gentse accenten moeten vergeven, nie woar meine joengne…) 
 
 

-  
 

- Sociale commissie: van Jean Vandendriessche naar Yann Wouters 
Deze overdracht is voor volgende vergadering, beide leden waren geëxcuseerd. 

 
De nieuwe raad van bestuur wordt als volgt : 
 
Guy Van De Velde: verlenging met 1 jaar 
Edwin Meysmans: verlenging met 1 jaar 
Frank De Conick: verlenging met 1 jaar 
Yann Wouters: verlenging met 1 jaar 
Koen Van Dorpe: verlenging met 1 jaar 
Stefan Goossens: benoemd voor 1 jaar 
Philippe Vanderdonckt: benoemd voor 1 jaar 
Ontslag als bestuurder van Tom Browaeys, Harry Vandenabeele en Jean Vandendriessche 
 
Nogmaals dank aan alle voorzitters, secretaris en penningmeester voor het schitterende werk van 
afgelopen jaar! 
 
De voorzitter neemt opnieuw het woord om de nieuwe legislatuur plechtig op gang te trekken. Hij 
herhaalt heel graag nog eens de doelstellingen van de club: 

 
Doelstellingen KIWANIS Adriaen Brouwer: 2019-2020 
 

- DISCIPLINE 
- PROGRAMMA 
- AANWEZIGHEID 
- FUNDRAISING VIA VERKOOP VAN SPONSORING EN KAARTEN 
- WERVEN VAN NIEUWE LEDEN 
- PR EN PUBLICITEIT ROND ONZE CLUB 
- SOCIALE DOELEN/PROJECTEN 
- WEBSITE 



- BUITENBEZOEKEN 
 
En… fluistert iemand me in het oor… last but not least: ons amuseren! 
 
Vervolgens wordt een “interesse peiling” uitgedeeld en gepresenteerd met een eerste aanzet van 
activiteiten die we zouden kunnen organiseren in het nieuwe werkjaar. Benieuwd welke resultaten 
deze bevraging gaat geven….. De voorzitter accentueert in het bijzonder zijn voorstel van datum voor 
de president’s day: zaterdag 6 juni!!! 
 
Onze luitenant-gouverneur geeft in zijn slotwoord aan dat zijn voorkeur gaat naar de erotische 

verhalen en pikante kruiden   en wil dit graag combineren met nog een aantal andere 
uitdagende events en topics…..  Sommigen zijn in het overzicht tevergeefs en hopeloos op zoek naar 
de paaldanseres of stripteaseuse van weleer…. Alle suggesties zijn welkom…  
 
Tenslotte wordt een eerste aanzet van data gegeven voor 2019-2020 (neem jullie agenda’s alvast bij 
de hand en invullen is de boodschap!). Wordt vervolgd en verder geconcretiseerd en gefinaliseerd! 
 
AGENDA van de tweewekelijkse ledenvergaderingen 
 

-  17/10/19: statutaire algemene vergadering (huishoudelijk reglement en begroting 19/20 
-  07/11/19: ledenvergadering 
-  21/11/19: ledenvergadering 
-  05/12/19 (Sinterklaas event) 
-  Vrijdag 13 of 20 december: X-mas party? Ladiesnight?  
- 16/01/20: ledenvergadering – NY sfeer 
- 30/01/20: ledenvergadering 
- Zondag 19 of 26 januari : Geutelingen wandeling 
- 06/02/20: ledenvergadering 
- 20/02/20: ledenvergadering 
- 05/03/20: ledenvergadering 
- 19/03/20: statutaire algemene ledenvergadering (goedkeuring jaarrekening 2018-2019) 
- 2/04/20: ledenvergadering (in Paassfeer) 
- 16/04/20: ledenvergadering 
- 07/05/20: ledenvergadering 
- 21/05/20: geen vergadering 
- 28/05/20: ledenvergadering 
- 04/06/20: ledenvergadering 
- Zaterdag 06/06/20: President’s day 
- 18/06/20: ledenvergadering en verkiezingen! 
- Vrijdag 02/07/20: eerste vakantievergadering met ladies (bezoek Walburgatoren en klokken) 
- Donderdag 23/07/20: bezoek Gentse feesten 
- Vrijdag 28/08/20: 2de vakantievergadering met onze ladies 
- Zondag 30/08/20: Familyday@Liedts 
- 03/09/20: ledenvergadering 
- 17/09/20: ledenvergadering en ambtsoverdracht 

 
 
Tevens dank aan Joachim en zijn team voor de warme, gezellige ontvangst, de flexibiliteit in het 
aantal eters, het lekkere eten en de goede variatie, de veel apero’s en wijntjes! We zijn ervan 
overtuigd even goed te zullen worden ontvangen het komende werkjaar.  
Een kus van de chef kok des huizes en van de voorzitter voor de super gesmaakte zalm! 



 

  
 
 
Een rondje champagne van de werkingskas op de opening van de nieuwe legislatuur (wordt zeer 

gesmaakt!)  
 
 
 

 
 
Als afsluiter van de feestzitting geeft de voorzitter nog een rondje voor zijn herbenoeming en sluit de 
vergadering rond 23u. De aanwezige leden zagen dat het goed was geweest en gingen uitziend naar 
het nieuwe KI AB werkjaar voldaan huiswaarts.  
 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 17/10 vergadering 816 
 

 
  



 
Aanwezigheden: 
 

   aanwezig verontschuldigd afwezig 

1 Bamelis Tom 1   

3 Bontemps Geoffrey 1   

4 Browaeys Luc  1  
5 Browaeys Tom 1   

6 Castelli Rinaldo  1  
7 Deconinck Frank 1   

8 De Cock Mathieu 1   

9 De Cordier Jean-Paul 1   

10 De Wilde Guy 1   

11 Depret Gilbert 1   

12 Desmet Jean Pierre 1   

13 Fruyt  Koen  1  
14 Goossens Stefan 1   

15 Libert Marc 1   

16 Matton Marc 1   

17 Merchiers  Wim 1   

18 Meysmans Edwin 1   

19 Mys Christian 1   

20 Tsjoen Luc 1   

21 Uytterschaut Eddy 1   

22 Vandenabeele  Harry 1   

23 Vandendriessche Jean  1  
24 Vanderschueren Dirk  1  
25 Vanderdonckt  Philippe 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:   22 7 0 

      

 bezoekers  4   

 kandidaat lid  1   

   27   

 
 
 
 


