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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: 822 Restaurant:  Ladeuze 

    
Datum: donderdag 6 februari 2020 
Menu:  
Artis-anale garnaal kroket 
Filet puur van Belgisch Wit-Blauw met 
verse frietjes 
Koffie met versnapering 
  

 
 

 
Openingswoord om 20.15 van onze VZ en welkom aan de aanwezige leden (52 % is gene vette). 
Tevens hebben we een bezoeker : Jean Volders – voorzitter van KI Zottegem. Ook welkom aan Wim 
VDS die er voor de 2de maal bij is. 
 

 
 

mailto:guy.vdvelde@skynet.be


Uitnodigingen 
 
- Vrijdag 07/02 Kiwanis Gent-Artevelde met avant-première van de film “Dark Waters” in de studio 
Skoop – schijnt een veelbelovende topproductie te zijn. 
 
- Donkerrun van KI Universus op vrijdagavond 6 maart aan de Donk (bracht vorig jaar een kleine 
2000 lopers samen) 
 
- Donderdag 05/03 Driesprong van Bernardus: heart-saver om 16.00 demo en om 18.00 inhuldiging 
en receptie. Wie gaat er mee? We moeten op voorhand inschrijven! Verwittig VZ! 
 
- Zaterdag 07/03 en ook op 08/03 Kiwanis Zottegem : wijnverkoop voor het goede doel in garage 
BMW van Meersman te Zottegem. De VZ van KI Zottegem, Jean Volders – zie foto, heeft ons 
verschillende kaarten verkocht voor dit evenement – hij mag zich aan een tegenbezoek van ons 
verwachten eenmaal de kaarten van onze Family-day beschikbaar zijn. 
 
 

 
 
- Op vrijdag 13/03/20 organiseert KI St.Niklaas Waasland filmfestival ten voordele van hun sociale 
doelen in het Waasland, o.a. het Witte Raven Project VZW. 
 
- Op vrijdag 20/03/20: Luc Tsjoen herinnert ons aan het evenement van voetbal Oudenaarde met 
Belle Perez in garage BMW Peter Daeninck, kaarten aan 175€ pp of 1.600€ voor een tafel (met alles 
erop en eraan). Kaarten bij Luc T. 
 
- Uitnodiging cabriotour van KI Aalter Baekeland op zaterdag 25/04/20 ten voordele van de 
kinderafdeling van het St Andries ziekenhuis van Tielt. 
 
-Rotary Kluisbergen organiseert op zondag 5 april opnieuw hun event op de Oude Kwaremont tijdens 
de doortochten van de Ronde van Vlaanderen en ja, Willy Somers is terug van de partij (als zijn 
gezondheid het toelaat tenminste…).  
 
 
Buitenbezoeken 
Edwin brengt  verslag uit over de interservice club brunch, welke plaats had in de kantoren van Willy 
Naessens; er waren ongeveer een 200-tal genodigden en onze 3 aanwezigen hebben, na het 
aanhoren van een academisch gedeelte van 50 minuten en vele en al te lange speechen (over hun 
eigen club Rotary Kruisem), de zaal verlaten – scheel van den honger, want blijkt dat André Toye alle 



apero hapjes had binnengespeeld en de voorgerechtjes kwamen er pas na 13u30 aan… Gelukkig 
waren er nog de geutelingen in de namiddag…. 
 
Stefaan vertelt wat meer over de Geutelingen wandeling, in aanwezigheid van een (seks?) heks die u 
kan reanimeren – indien nodig. Het bleek een leuke bedoening en wandeling te zijn geweest, en  met 
dank aan Marc om deze uit te stippelen. Ook de degustatie van de geutelingen in het ovenmuseum 
en de pintjes nadien in het cafétje “het Geutelingske” hebben gesmaakt! 
 
Guy DW brengt verslag uit van de divisievergadering in Dendermonde op 20/01, alwaar de Kiwanis 
pop ter sprake kwam en ook de naakte KI Doll (met de mogelijkheid om deze eventueel te laten 
versieren door een kunstenaar).  
 

 
 
Er werd ook over de verzekeringspolissen gesproken, over de Special Olympics van mei 2020 in 
Antwerpen en het Witte raven project. Heel veel geleerd van onze divisie oversten, maar de 
vergadering liep wat uit tot na middernacht…..En wij maar wakker proberen te blijven in 
aanwezigheid van onze gouverneur Marie-Jeanne en onze LT gouverneur… 
 
COMMISSIES 
 
Feest : Frank laat weten dat alles onder controle is en loopt zoals gepland voor 30/08/20: onze 
FAMILYDAY@LIEDTS. Veel gaat er aan de formule en het concept van vorig jaar niet veranderen, 
maar Frank wil de algemene onkosten wat naar beneden en wil een aantal verbeterpunten van vorig 
jaar aanpakken. De ambities op financieel vlak en qua opkomst zijn immers opnieuw hoog…. 
Er zijn op heden 2 foodtrucks (Thai + Pomme d’Or), zekers al 3 hoofdsponsors (Brandstoffen 
DeConinck, Moore en Immomatch – nog drie te gaan….) en kaarten zullen verkocht worden aan 
30€/kaart. Aan elk van de leden wordt een “inspanning” gevraagd van 400 euro (via kaartenverkoop 
of aanbreng van sponsors). Eind februari is een volgende vergadering van de  feestcommissie 
gepland om de laatste open puntjes te finaliseren. We gaan ervoor!!! 
 
Cultuur (Edwin): 21 deelnemers voor het Art Center en de beeldentuin in den Limburg op 07/03. 
26/04 Genstse stadswandeling en dan bezoek aan Van Eyck - 20 deelnemers (uitverkocht). 
Verder nog de vraag of we het theater van Adriaen Brouwer gaan bezoeken met vrijdagavond 8 mei 
als voorstel van datum. 
 
Sociale : 6 à 8 voorstellen die dienen goedgekeurd te worden. Daar vz Yann niet aanwezig is, 
volgende vergadering meer hierover. Er dienen dringend beslissingen genomen te worden om ons 
geld uit te geven, want onze penningmeester wordt zenuwachtig omdat onze bankrekeningen nog 
nooit zo hoog hebben gestaan…. 
 
Communicatie : De voorzitter meldt in naam van Tom het bedrijfsbezoek en ledenvergadering bij 
kaashandel Callebaut voor volgende vergadering. 



 
Penning : Koen laat ons weten dat alles onder controle is behalve 1 sponsor welke nog niet zijn 
financiële bijdrage is nagekomen. Zullen we de “black list” van vroeger terug invoeren ? 
 
Externe :  
Nieuw logo voor KI AB? Onze DBM Stefan heeft het logo al eens aangepast door er onze naam voluit 
aan toe te voegen. Het district vraagt ons om het logo van onze club te uniformiseren en te aligneren 
op dat van andere clubs en van KI international. Zijn we bereid om ons stadhuis weg te laten…? 
 
De voorzitter meldt ons nog dat hij vergaderd heeft met KI Universus om samen een event te 
organiseren. Een zomerwandeling lukt niet meer, misschien in het najaar dan met Haloween? 
 
 

Presidents weekend  
Gaat door in Oostduinkerke op 06/06/20 
Programma : 10.15 aankomst Oostduinkerke 
  10.30 Duinen- en strandwandeling 
  11.15 E-bike tocht 
  12.30 champagne receptie +  demo garnaalvissers 
                             13u30 lunch en daarna bezoek museum Delvaux 
  18.00 Restaurant Normandie: diner en party 
 
Wie wil kan blijven overnachten, VZ heeft al opties voor een 10-tal kamers in een hotel van 
standaard niveau. 
Zondag 07/06  11.00 bezoek kunstencenter Ten Bogaerde in Koksijde (expositie van het Smak) 
 

Nieuws 
Geen goed nieuws: Peter deelt ons het overlijden mee van Stefanie – dochter van wijlen Guy 
Berben. 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen. 
 

 
AGENDA 
 

- Donderdag 13 februari: Valentine candle night met onze ladies te Gent in restaurant “Door 
73” 

• 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 Vanderstuyft Lieven 1   

27 Van De Velde Guy 1   

28 Van Dorpe Koen 1   

29 Van Melkebeke Peter 1   



30 Verhenne Luc  1  
31 Wouters Yann  1  

 Totaal:   16     = 52 %               15  

      

 bezoekers  1   

 kandidaat lid  1   

   18 61,29%  
 
Diverse 
 
Er zat bekend volk in de zaal naast ons: 
 

 
 

 
Mijn gedacht: ’t is wel mijn gitaar! 

 
 



 


