
 

 KIWANIS   INTERNATIONAL  

 

   

 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 Philippe Vanderdonckt  Penningmeester Koen VAN DORPE  

  Tuybenslos 4  - 9700 Welden Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem 

  pv@immomatch.com  -  0495/50.19.40 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: 816 Restaurant:   Ladeuze   

     

 

Datum: donderdag 17 oktober 2019 
Menu: 
1. Apero met 3 hapjes. 
2. Mossels met frieten. 
3. Dame Blanche met warme chocolade 

en slagroom.  

 
 

 
De vergadering opent om 20.30. 
 
Het belooft een kalme(re) vergadering te worden, na de ambtsoverdracht van vorige keer, met onder 
meer de goedkeuring van de begroting 2019-20. 
 
 

 

mailto:guy.vdvelde@skynet.be


Tevens zijn we heel blij om voor de 3de maal Joris Nachtergaele te mogen verwelkomen in onze club, 
hetgeen betekent dat hij definitief als lid toetreedt!  
 
POST(niet chronologisch) 

- 13/11 Uitnodiging van Pieter Tsjoen : Futuroloog ofte hoe de wereld functioneerde 10-20 
jaar geleden. Toets nieuwe tendenzen met uitspraken en beelden uit het verleden. Gaat 
door in de Bernardus Aula. 

- 7/11 Uitnodiging receptie Lions Vlaamse Ardennen bij CAMPS – coupure en dit vanaf 
18.30 tot 20.00 

- 24/10 Uitnodiging Kiwanis Ronse: machtsoverdracht 
- Verslag van Kiwanis Dendermonde: Witte Raven Project ofte bestrijding van 

kinderarmoede in de schoolomgeving. Yann zal hierover nog uitgebreid rapporteren 
later!  

 
Buitenbezoeken 

- Tom Bamelis en de voorzitter brachten een bezoek aan een debat over het feminisme in 
het huidig maatschappelijk gegeven, georganiseerd door de Soroptimisten. 

- Bezoek door de voorzitter aan de vrienden van Dominiek Savio : een school voor 
kinderen met mentale of fysieke beperkingen in Gits 

- Mantovani : schlager festival van Rotary Kruishoutem: werd nog diezelfde avond na de 
vergadering bezocht door uw voorzitter en secretaris. 
 
 

Tijd om te eten 

                +     
 
 Dit kon iedereen smaken! vooral onze voorzitter die duidelijk meer mosselen kreeg dan de 
overzijde van de tafel (dixit Gilbert) 
 



 
 
 
 
 
Bedanking 

- Na meer dan 40 jaar als bestuurslid van onze club en sedert de nieuwe legislatuur voor 
de eerste keer geen bestuurder meer, is het hoog tijd om Jean Vandendriessche in de 
bloemetjes te zetten – in casu: in een niet-alcoholische geschenkenmand. 
Jean benadrukt in zijn speech dat hij geen bestuurder meer is onder meer omdat hij 
genoegzaam vaststelt dat de club in goede handen is en hij daarom graag (dit jaar) een 
stapje opzij zet en het volste vertrouwen heeft in de bestuursploeg!   
 

 
Speciaal op vraag van Jean: grotere foto’s 

 
 
 



Samenstelling commissies 
 
Elke commissie voorzitter komt aan het woord en stelt de samenstelling van zijn commissie voor, 
alsook een eerste voorstel van activiteiten. 
 
 
Ambtsoverdracht ( vervolg voor de afwezigen van vorige vergadering) 
 

- Jean mocht blijven staan om zijn ambtslint te overhandigen aan Yann, als nieuwe 
voorzitter van de sociale commissie 
 

-  
 

- Yann mocht ook blijven staan om aan mij het secretarislint te overhandigen 
 

-  
 
 
Aanstelling nieuw lid 

- Met veel plezier en genoegen verwelkomen we Joris Nachtergaele als kersvers lid in onze 
club. De voorzitter onderstreept in zijn speech dat we ten zeerste verheugd zijn dat onze 
inspanningen om nieuwe leden aan te trekken hun vruchten afwerpen, en wat voor een 
versterking voor onze club met een jonge en gedreven Joris als burgemeester en Vlaams 



Parlementariër. Proficiat Joris en veel succes en plezier toegewenst! Uit de speech van 
Joris hebben we onder meer en vooral onthouden: “ik heb er veel goesting in”! Wij ook 
!!! 
Hierna volgden de protocolaire geplogenheden… en een traktatie door ons nieuwe lid! 
Santé Joris, we gaan er iets leuks van maken! 
 
  

-  
 

 
Officiële beslissingen van de statutaire AV 
 

1. Opening van de statutaire AV 
2. Controle van het aanwezige quorum (meer dan 1/3=OK) 
3. Benoeming/afzetting van bestuurders (zie verkiezingen) 
4. Goedkeuring lijst van de seniorleden 
5. Goedkeuring voorgesteld budget 2019/2020 (kopij op aanvraag verkrijgbaar) 
6. Bevestiging lidgelden 2019/20 
7. Varia en sluiting van de statutaire AV 
8. Aanwezigheidslijst werd afgetekend 
 
Alle hogere punten werden bij unanimiteit goedgekeurd en worden opgenomen in de notulen 
van de statutaire AV. De veranderingen in bestuurders worden zo snel als mogelijk gepubliceerd. 

 
Interesse peiling  

 
De leden zijn heel flink en gehoorzaam geweest op vraag van de voorzitter om de interesse peiling 
met overzicht van mogelijke activiteiten voor de nieuwe legislatuur zo goed als mogelijk in te vullen. 
Ongeveer 24 (geldige) formulieren werden ingediend.. qua respons een waar succes! 
De voorzitter communiceert  de resultaten van de poll… en nu maar keuzes maken uit de 
indrukwekkende lijst….  

 
 

Voorstelling nieuw kandidaat-lid:  
De voorzitter stelt een nieuw kandidaat-lid voor, met name LvDS. 
 
 
Einde vergadering : 22.40  
 



 
‘ twas weer een geslaagde avond 
 

 
Ook onze voorzitter kon zich na deze ledenvergadering nog goed uitleven in de Mantovani op het 
evenement van Rotary Kruishoutem. Hij was één van de 750 (!!!) aanwezigen die op een 
donderdagavond geschlagerd hebben tot een kot in de nacht… Hoeveel honderden zielen meer 
waren er geweest indien onze vriend Luc Verhenne (alias Will Tura) had opgetreden… 
 
AGENDA  

- 07/11/19: ledenvergadering 
- 17/11/19: wandeling in de geneverstreek, bezoek stokerij Van Damme en lunch 
- 21/11/19: ledenvergadering en spreekster Veronique De Tier (prof dialectologie) 
- 05/12/19 Sinterklaas event + surprise act 
-  Vrijdag 13 december: X-mas party en Ladiesnight in restaurant Paul de Pierre (ambiance 

verzekerd!!) 
- Zondag 15 december 11.00 Brussel tentoonstelling Keith Haring + lunch in “les petits 

oignons” 
- 16/01/20: ledenvergadering – NY sfeer en eraan voorafgaand bedrijfsbezoek Pieter Matton 

Orthopedie 
- 30/01/20: ledenvergadering 
- Zondag 19 of 26 januari : Geutelingen wandeling 
- 06/02/20: ledenvergadering 



- Vrijdagavond 14/2/2020: Valentijnsavond met onze ladies en muzikaal verrassingsoptreden, 
alsook workshop over erotische kruiden 

- 20/02/20: ledenvergadering 
- 05/03/20: ledenvergadering 
- Zaterdag 7 maart 10.00 daguitstap met bus naar Geel, Art Center (Herentals) en Beeldentuin 

(Geel) Hugo Voeten 
- 19/03/20: statutaire algemene ledenvergadering (goedkeuring jaarrekening 2018-2019) 
- 2/04/20: ledenvergadering (in Paassfeer) 
- 16/04/20: ledenvergadering 
- Zondag 26 april om 14.00: “onbekend Gent” met gids gevolgd door bezoek om 17.00 Van 

Eyck met gids in MSK; diner in SODA 
- 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 

 
 
 

   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:   18 11  

      

 bezoekers     

 kandidaat lid  1   

   19 60,00%  
 


