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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: 824 Restaurant:  Ladeuze 

    
Datum: donderdag 05.03.2020 
 
Menu:  

Apero met hapjes. 
Gebakken skrei, basmatirijst, jus 
van kreeft. 
“Boerzacht” kalfshaasje, 
tuinkruiden, zalf van schorseneel. 
Peer, chocolade en vanille-ijs. 
Koffie. 
Wijnen en waters. 

 
  

 
 

De VZ opent de vergadering om 20.20 met vooreerst een welkom aan de genodigden van deze 
avond, in de eerste plaats aan de Minister alsook aan Philippe Van Bost en zoon van KI Gent 
Gravensteen, die op buitenbezoek is en ons bij deze uitnodigt voor hun 2de editie “bike2art” op 
28/06 in St Martens Latem – al fietsend genieten van kunst. 
We hebben aan onze KI oversten een aanpassing van ons nieuwe KI-logo gevraagd, waarbij “club” en 
de “toren” eraf moeten en Adriaen met een E ipv dubbel A, we wachten nog op het resultaat…. 
Er worden nog 2 bijkomende hoofdsponsors gezocht voor onze Familyday, we zoek er zes en dan 
kunnen we onze affiches laten drukken en uithangen. 
Volgende vergadering is een statutaire, waarin, indien nodig, de statuten kunnen worden aangepast 
en ook de rekeningen van het voorbije boekjaar (werkingsjaar) 2018-2019 zullen goedgekeurd 
worden. Deze vergadering zal voorafgegaan worden door een bedrijfsbezoek bij een “oude vriend 
van onze VZ” Jan De Vos (firma Kaeminck), welke in kerstversiering – 3.000 ballen en 13.000 artikelen 
-  handelt en een nauwe familieband onderhoudt met onze VZ, via hun kinderen. 
 
Het belooft een drukke KI weekend te worden: 

mailto:guy.vdvelde@skynet.be
http://www.kiwanis-oudenaarde.be/
mailto:info@kiwanis-oudenaarde.be


Vrijdagavond: Donkerrun van KI Universus (onze VZ stelt voor om een pintje te gaan drinken, om 
mee te lopen is hij te laat beginnen trainen... 
Zaterdag gaan we met een twintigtal een culturele uitstap maken naar Herentals en Geel en nadien – 
als we nog krachten overhebben – is er nog een leuk jazz event dat door Wim wordt georganiseerd 
(met als topper Roland). 
Zondag gaan we naar de wijndegustatie van KI Zottegem. 
 
We hebben ook nog een uitnodiging ontvangen van Tom en Luc voor de eeuwviering van  KSV 
Oudenaarde op vrijdag 20 maart in garage Daeninck met Dinner privé en muzikale omkadering door 
Belle Perez. Kaarten zijn bij hen te bekomen. 
 
In de lange weekend van OLHV (20-23 mei) gaan de Special Olympics Belgium door in Antwerpen, 
met een grandioze opening in het sportpaleis (viering 100-jarig bestaan) en met meer dan 3000 
deelnemende atleten met een beperking. 
 
Gastspreker: 
 
Met een welgemeende fierheid en dank, kondigt  ons recent lid Joris  onze gastspreker aan : minister 

Matthias Diependaele 
 
 

 
 
 

Matthias komt uit een ondernemingsfamilie uit het Zottegemse, zijn grootvader Renaat was senator, 
dus hij kreeg het met de paplepel in de strot geduwd. Hij is jurist van opleiding en was medewerker 
in het Europees parlement van wijlen Jean-Luc Dehaene en Frieda Brepoels in Straatsburg en Brussel. 
Hij werd in 2009 voor de eerste maal verkozen als één van de jongste Vlaams parlements leden en 
werd nadien fractieleider van NVA in het parlement, burgemeester in Zottegem en sedert 2019 
Vlaams minister van “Wonen, onroerend erfgoed, begroting en financien”. 
We onthouden van zijn speech (40 minuten): 
 -  met een goede begroting wint ge geen verkiezing 
 - België is niet in staat een crisis, zoals deze van 2009, op te vangen (dat belooft!) 
 - een begroting is een raming van de toekomstige inkomsten en de uitgaven – welke sterk 
beinvloedbaar zijn door allerlei externe factoren (Corona, Trump, successierechten, extra 
mondmaskers…) 
 -  Vlaanderen is –  op basis van haar begroting – bij de sterkste van Europa (dixit M.D.) 
 
 



 
 
 
We bedanken de minister voor zijn boeiende uiteenzetting met een flesje bubbels, kwestie van alle 
begrotingscijfers eens te kunnen doorspoelen… 
 
  

 
 
 
Buitenbezoeken 
VZ stelt voor om bezoeken te brengen aan KI Zottegem, KI Oosterzele en vooral ook aan Ronde Tafel 
Ronse (dit om nieuwe leden te werven voor onze club) 
 
 
COMMISSIES 
 
Feest : Frank heeft mailtje gestuurd net voor de vergadering met een update. 
 
Cultuur : niks te melden 
 
Sociale : niks te melden 
 
Communicatie : niks te melden 
 
Penning : niks te melden 
 
Externe : niks te melden 
 

President’s weekend  
Gaat door in Oostduinkerke op 06/06/20 
Programma : 10.15 aankomst Oostduinkerke 
  10.30 wandeling 
  11.15 E-bike 
  12.30 champagne receptie + garnaalvisser en bezoek musuem 
  18.00 Restaurant Normandie 



  20.00 Diner en party 
Wie wil kan blijven overnachten, VZ heeft al opties voor een 10-tal kamers in 2 hotels van standaard 
niveau. 
Zondag 07/06  11.00 bezoek kunstcenter Ten Bogaerde 
Wie gaat er mee? Gelieve onze VZ asap te verwittigen. 
 

 
AGENDA 
Wegens COVID19 gaan verschillende opeenvolgende vergaderingen niet door 

- 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 De Post Te Gavere 
- 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 
- Donderdag 23/07/20: bezoek Gentse feesten 
- Vrijdag 28/08/20: 2de vakantievergadering met onze ladies bij Wheelpalace 
- Zondag 30/08/20: Familyday@Liedts 
- 03/09/20: ledenvergadering 
- 17/09/20: ledenvergadering en ambtsoverdracht 

 
 
AANWEZIGHEDEN 

   Aanwezig Verontschuldigd afwezig Extra 

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   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   2 

18 Mys Christian  1   

19 Nachtergaele Joris 1    

20 Tsjoen Luc 1    

21 Uytterschaut Eddy 1    



22 Vandenabeele  Harry  1   

23 Vandendriessche Jean 1   1 

24 Vanderschueren Dirk  1   

25 Van der schueren Wim 1    

26 Vanderdonckt  Philippe 1    

27 Vanderstuyft Lieven 1    

28 Van De Velde Guy 1   4 

29 Van Dorpe Koen 1    

30 Van Melkebeke Peter                 1     

31 Verhenne Luc  1   

32 Wouters Yann  1   

 Totaal:   21 10                 8 

       

 

Bezoekers (incl. 
Minister)  9    

       

   30 68 %   

       
 


