Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 1 februari 2021
Plaats: tele-vergadering 1/02/2021.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
Voorwoord van de voorzitter.
Beste broeders, zo rond deze tijd begin februari zitten we normaal samen voor ons jaarlijks
nieuwjaarsdiner. Het zal dit Corona-jaar beperkt blijven tot een schriftelijke of digitale wens voor
een o-zo-belangrijke gezondheid en ‘eentje mee suiker’.
Het ga jullie goed en dat we maar weer snel samen kunnen verbroederen.
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 5 451,97
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
3. Lidgeld
Zoals, na overleg met de leden, vastgelegd is het lidgeld eenmalig € 50,00 voor het jaar 2021.
Een groot deel van de broeders hebben intussen dit bedrag gestort.
Nog 11 broeders moeten hun nog lidgeld betalen voor 2021!
Broeder Eric Van der Bracht ontvangt normaal één totale rekening voor het ganse
jaar. Dit zal dit jaar uitzonderlijk niet gebeuren, dus dient broeder Eric (voorlopig) ook
enkel € 50,00 te betalen voor zijn lidgeld.
4. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
Gezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn worden onze samenkomsten, uitstappen
en maandelijkse vergaderingen uitgesteld.

Zodra deze maatregelen versoepelen en het bestuur het opportuun acht, zullen we de
samenkomsten hernemen en hiervoor tijdig contact opnemen met alle broeders.
5. De Algemene Vergadering van 14 december 2020 werd op een semi digitale manier gehouden.
Onze secretaris heeft dit in goede banen geleid, waarvoor dank van de voorzitter.
Ondertussen heeft iedereen het verslag met bijlagen ontvangen.
De volgende bestuursvergadering is (digitaal) gepland op maandag 1 maart 2021 in overleg met
alle bestuurders (eventueel) op onze vertrouwde plaats (‘t Vrijdagsgevoel) - uiteraard alle Coronamaatregelen in acht genomen.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris
Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077
9208

Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 1 maart 2021
Plaats: tele-vergadering 1/03/2021.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
De voorzitter heeft nu bijna alle broeders aan de lijn gehad en geen van allen heeft Corona!
Dat is dus heel goed nieuws. We wachten met blijde verwachting (en veel geduld) de vaccinatie
af.
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 5 848,02
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
3. Lidgeld
Het overgrote deel van de broeders hebben intussen deze 50,- gestort.
Nog enkele broeders moeten nog hun lidgeld betalen voor 2021 !
Onze schatbewaarder zal hen eventjes een herinnering sturen.
Ons rekeningnummer is steeds onderaan elke correspondentie vermeld.
4. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
Gezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn worden onze samenkomsten, uitstappen
en maandelijkse vergaderingen uitgesteld.

Zodra we allen onze vaccin hebben gehad, de maatregelen dat toelaten en het bestuur het
opportuun acht, zullen we de samenkomsten hernemen en hiervoor tijdig contact opnemen met
alle broeders. Hopelijk nog deze zomer.
5. Er was terug een ‘telefonisch bezoek’ van onze voorzitter, zover dat hij reeds de broeders aan
de telefoon kreeg blijkt iedereen in uitstekende gezondheid ! Houden zo. Het was voor alle
broeders een plezier om nog eens iets te horen van de broederschap.
De volgende bestuursvergadering is (digitaal) gepland op maandag 1 april 2021.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris

Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077
9208

Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 5 april 2021
Plaats: tele-vergadering 5/04/2021.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 5.994,07
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
3. Lidgeld
Alle broeders hebben hun lidgeld van € 50,00 voor het jaar 2021 betaald.
4. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
gezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn worden onze samenkomsten, uitstappen
en fysieke maandelijkse vergaderingen uitgesteld.
Stilletjes aan krijgen de broeders hun eerste vaccin.
We wachten geduldig tot we met zijn allen het fiat krijgen om terug samen te komen voor een
bezoekje, een goede babbel met een stevig glas en een lekkere culinaire ontdekking. Als we
mogen kiezen dan ook met een zonnetje en warm weer.
5. Er is geen enkele melding van corona bij de broeders! we zijn met zijn allen dus voorzichtig zo
blijkt of de broeders zijn wijze mensen met levenswijsheid en hopen ervaring…

Sommige broeders stellen al nieuwe uitstappen en suggesties voor, ook voor het nieuwjaardiner
van 2022 !
De volgende bestuursvergadering is (digitaal) gepland op maandag 3 mei 2021.

Broeder Jean-Pierre
Secretaris
Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be
BE63 9733 6077 9208

Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 3 mei 2021
Plaats: tele-vergadering 03/05/2021.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en JeanPierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
2. Stand van de zichtrekening: € 5.807,27
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 2021werd in april betaald.
3. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
Gezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn worden onze samenkomsten, uitstappen
en fysieke maandelijkse vergaderingen uitgesteld.
We wachten geduldig tot we met zijn allen het akkoord krijgen om terug samen te komen voor
een babbel en een drankje zeker nu het goede weer er aan komt.
Wellicht is de eerste mogelijke samenkomst onze zomeractiviteit met barbecue maar we wachten
af.
4. Laten we voorzichtig zijn. We kijken er naar uit dat al onze broeders en hun partner de vaccin
gekregen hebben zodat we onszelf en mekaar goed beschermen.

5. Gentse cultuur tip:
De tentoonstelling in de St Baafskathedraal over Van Eyck is prachtig; hierbij de link.
Tickets Kopen voor Het Lam Gods | Sint-Baafs Kathedraal Gent (sintbaafskathedraal.be)
Er is ook de Van Eyck 3D lichtshow in de St Niklaaskerk (ingang via Korenmarkt):
Home - Lights on Van Eyck - Immersive Art Experience
Ook nog “Van Eyck in de diepte” in het nieuwe Universiteitsmuseum (aan plantentuin)
Van Eyck in de diepte | Visit Gent
De volgende bestuursvergadering is (digitaal) gepland op maandag 7 juni 2021.
Broeder Jean-Pierre
Secreta

Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be
BE63 9733 6077 9208

