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Verslag van de vergadering: 821 Restaurant:  Ladeuze 

    
Datum: donderdag 16 januari 2020 
Menu:  
Konijn op bruinbier met rubarbercompote 
en krokketjes  

 
- - - - - - - - -  
Surprise op basis van chocolade 
  

 
 

 
Deze eerste vergadering van het nieuwe jaar vangt later aan, want werd voorafgegaan door het 
bedrijfsbezoek bij Pieter Matton te Nazareth met een aanzienlijke opkomst van de leden. Om 20H50 
:opent onze Voorzitter Guy met zijn allerbeste wensen voor een vreugdevol, succesvol, geslaagd en 
bovenal gezond 2020! 
Onze VZ. is ferm content met de opkomst deze avond : 26 leden op 31 (= 84%) en 3 genodigden: een 
warm welkom aan Pieter Matton, Lieven Van der Stuyft (3X) en Wim Van Der Schueren (1x) 
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POST 
 
- Zondag 26/01/20 is er de interservice club receptie in het atrium van de kantoorgebouwen van 
Willy Naessens.  Edwin, Therese en VZ. hebben zich ingeschreven voor onze club. 
 
- Divisievergadering  Oost-Vlaanderen op maandag 20/01/20 om 19u30 in een feestzaal in 
Dendermonde, de ideale manier om andere Kiwaniens te ontmoeten van de ons omringende steden 
en gemeenten alwaar volgende punten zullen besproken worden: 
 Kiwanis Verzekeringen -  Kiwanis Stavelot  
 Kiwanis Pop – Kiwanis Ronse  
 Het Witte Raven Project – Kiwanis Sint-Niklaas 
 
- Uitnodiging van Ilse De Swaef, directrice van KBO Sleutelbos – die we gesponsord hebben met het 
Education Lego Project – om ons uit te nodigen naar hun kaasavond op vrijdag 31 januari in de 
Qubus. Allen van harte welkom. 
 
- Uitnodiging cabriotour van KI Aalter Baekeland op zaterdag 25/04/20 ten voordele van de 
kinderafdeling van het St Andries ziekenhuis van Tielt. 
 
- Uitnodiging van KI Brugge Gruuthuse die hun charterfeest vieren op zaterdag 8/02/20 in Brugge. 
 
- Op vrijdag 13/03/20 organiseert KI St.Niklaas Waasland  hun filmfestival ten voordele van hun 
sociale doelen in het Waasland, o.a. het Witte Raven Project VZW. 
 
- De directories zijn toegekomen en iedereen mag er ene meenemen. Bij het doorbladeren van het 
lijvige boekje zoeken blijkbaar weinigen naar KI AB, maar wel naar een pagina met een foto van een 
bijzonder knappe voorzitster….  
 
De VZ overloopt het programma voor de komende maanden en benadrukt dat er een belangrijke 
toevoeging is, met name Minister Diependaele die we als spreker hebben kunnen strikken op 
donderdag 5 maart!!! Dank aan Joris voor de intro! 
 
 
NIEUW 
 
Wim Van Der Schueren is hier voor de eerste maal en maakt met zijn verschijning -203cm- een grote 
indruk, is getrouwd met Tanja Eeckhout en heeft 2 zonen (22 & 23), is zaakvoerder van een 
bouwkundig studiebureau en doet tevens in vastgoed. Welkom Wim! 
 

 
 
 



Lieven Van der Stuyft is voor de derde maal aanwezig en wordt bijgevolg met veel enthousiasme als 
nieuw lid aangesteld en opgenomen in onze club.  
De VZ benadrukt dat we er een leutig en heel geëngageerd nieuw lid bij hebben, die aan vele 

vergaderingen en activiteiten zal deelnemen, zeker als de ladies mee worden uitgenodigd 😊 
We zien ernaar uit om Lieven zo snel mogelijk in één van onze commissies op te nemen. Bovendien 
heeft Lieven de VZ ingefluisterd dat hij vroeg of laat zeker voorzitter wil worden van een of andere 
commissie… dat belooft voor de verkiezingsvergadering in mei! 
 
Nadien volgt de maiden speech van Lieven, gevolgd door een staande ovatie ! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



COMMISSIES 
 
Cultuur (Edwin): wie mee wil naar het Art Center en de beeldentuin in den Limburg kan beter asap 
reserveren. Vertrek  07/03/20 om 08.15 met busje met champagne en ontbijt. 
 
Sociale : voor volgende keer 
 
Communicatie : Tom bedankt Pieter Matton voor het leerrijke en aangename bedrijfsbezoek, alsook 
Christian om bereidwillig als proefkonijn te willen optreden en met zijn voeten te laten spelen. 
Gezien de staat van zijn voeten, werd gefluisterd dat in zijn geval de mutualiteiten voor 100 % gaan 
tussenkomen…. De foto zegt alles… 
 

 
 
 
Feest : Frank laat weten dat alles onder controle is en er op 30/01 vergaderd wordt in het 
Moriaanshoofd. 
 
Penning : Koen belooft dat er een dikke factuur in aantocht is voor de leden  – en hield woord. 
Miljaar! 
 
Externe : niks te melden – enkel dat het damesclubje in de zaal naast ons luid kunnen kakekelen en 
zelfs onze VZ overstemmen, waardoor de secretaris niet kan volgen en bijgevolg dit het einde van het 
verslag is – zij het dat VZ een foto slide show geeft van de meest recente KI activiteiten. 
 
De VZ doet ook nog eens een oproep om in te schrijven voor de Geutelingenwandeling  op zondag 26 
januari! 
 
 
Om te eindigen in majeur met meer dan één T.G. (altijd leuk van nieuwe leden en kandidaat-leden 

onder ons te hebben…  😊) 
 
 

 
 



 
 

 
AGENDA 

 
• Zondag 26 januari:  

11u - Interserviceclub nieuwjaarsreceptie 
14u - Geutelingen wandeling met degustatie 

• Donderdag 6 februari: ledenvergadering 
• Donderdag 20 februari: ledenvergadering in het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen met 

bezoek aan de kaasrijperij van Kaasmeester Callebaut en kaasdegustatie met Nathalie en Luc 
als gidsen   

• Donderdag 5 maart: ledenvergadering en spreker Minister Matthias Diependaele 
• Zaterdag 7 maart: daguitstap Herentals (Art Center) en Geel (Beeldentuin Hugo Voeten 
• Donderdag 19 maart: statutaire algemene ledenvergadering (jaarrekening 2018-2019), 

voorafgegaan door een bedrijfsbezoek aan kerstdecoratie Kaeminck 
• Donderdag 2 april: ledenvergadering (met bezoek van de Paashaas), voorafgegaan door een 

bedrijfsbezoek aan Camp’s (met degustatie) 
• Donderdag 16 april : ledenvergadering en spreekster Morgan La Fay (pikante verhalen en 

erotische kruiden) 
• Zondag 26 april (17u): tentoonstelling Van Eyck in MSK  Gent en diner 
• Donderdag 7 mei: ledenvergadering 
• Donderdag 21 mei : geen vergadering (OLH-Hemelvaart) 
• Donderdag 28 mei: ledenvergadering en verkiezingen 
• Donderdag 4 juni: Bedrijfsbezoek én ledenvergadering bij kruidenkwekerij Claus (met diner 

ter plaatse)  
• Zaterdag-zondag 6 juni: President’s weekend aan de westkust 
• Donderdag 18 juni: geen vergadering (EK wedstrijd rode duivels) 
• Donderdag 25 juni: ledenvergadering met spreker Thierry Cattoir (merkenbureau 

Remarkable) over merken/branding en kunstfotografie 
• Vrijdag 3 juli: eerste vakantievergadering (ladies night) in Hof Ter Rode Poorte (Kruisem), met 

streekwandeling en gegidst tuinbezoek, gevolgd door BBQ  (samen met KI Universus?) 
• Donderdag 23 juli: bezoek Gentse Feesten 
• Vrijdag 28 augustus: 2de vakantievergadering (ladies night): e-bike tocht –President’s farewell 

champagne receptie – walking dinner en party in feestzaal wheelpalace 
• Zondag 30 augustus: Familyday@Liedts 
• Donderdag 3 september: ledenvergadering en bezoek Walburgatoren en de beiaard klokken 
• Donderdag 17 september: Charity Drink en ledenvergadering (ambtsoverdracht 

 
 

AANWEZIGHEDEN 

   aanwezig verontschuldigd afwezig 

1 Bamelis Tom 1   

2 Bontemps Geoffrey 1   

3 Browaeys Luc 1   

4 Browaeys Tom 1   

5 Castelli Rinaldo  1  
6 Deconinck Frank 1   

7 De Cock Mathieu 1   

8 De Cordier Jean-Paul 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 Nachtergaele Joris 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:   25 5  

 Nieuw lid: LIEVEN                  1   

 Bezoeker  1   

 kandidaat lid Wim  1   

   28 83,33%  
 


