
 

  
 

 

 

 

 

 
 

  

 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 Jean-

Pierre 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 Corona-

maatregelen 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 Jean-

Pierre 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 Jean-

Pierre 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 Jean-

Pierre 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  

 

 

 

 
 

 

 Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 7 juni 2021  

 

 
Plaats: tele-vergadering 7/06/ 2021.  

Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en  

Jean-Pierre 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: € 5.803,32  

 

Stand van de spaarrekening: € 1 000,97  

3. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:  

 

Gezien de corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn worden onze samenkomsten, uitstappen en 

maandelijkse vergaderingen nog steeds uitgesteld.  

Ondanks de lichte versoepelingen en het feit dat de meeste al één en sommigen al 2 prikjes met vaccin 

kregen moeten we toch voorzichtig blijven, zeker gezien sommige broeders tot een risicogroep kunnen 

behoren.  



Bovendien is het vaccineren van 50% van de volwassenen een geruststelling doch dat betekent ook dat 

50% nog steeds niet gevaccineerd is ! Dat geldt dan ook voor onze kinderen en eventueel 

kleinkinderen die nog niet eens meegeteld zijn maar ook niet vrij zijn van het virus.  

4. We wachten dus best geduldig tot we met zijn allen het volmondige akkoord krijgen om terug 

samen te komen voor een babbel en een drankje, zeker met het goede weer. Volhouden is moeilijk 

maar beter dat dan al die golven.  

 

Wellicht is de eerste mogelijke samenkomst onze zomeractiviteit in augustus (barbecue) maar we 

wachten best af. Laten we voorzichtig zijn.  

5. Gentse cultuur tip:  

 

In de Zebrastraat (zie ons bezoek) is er in juni de gratis tentoonstelling van de kunstenaar van de 

maand: Ommery De Zutter - Computational Univocity. Uiteraard zijn de permanente vaste 

kunstwerken te bekijken. Toegegeven, soms is het wat moeilijk om het plaatje met uitleg te vinden.  

Je kan dit combineren met een bezoek aan het mooiste binnenplein van Gent: De Zebrastraat stelt zijn 

gezellig terras rond de vijver terug op. Het is er genieten van een lekkere frisse pint of een zomerse 

cocktail.  

Openingsuren: iedere donderdag van 16.30 - 22.00 uur // de zondag van 14.00 – 20.00 uur  

In juli en augustus zal Zebra Terras elke dag open zijn: zie www.zebrastraat.be  

Leuk te bezoeken:  

De Gentse wijngaard en abdij-boomgaard ligt achter de Sint Pieterskerk en -abdij, best te bereiken via 

de Kantienberg, de parallel baan naar beneden (naast het museum) daar vindt je de ingang van de tuin. 

Een verdoken parel van rust en groen gratis toegang.  

Leuk om weten:  

Een gedeeltelijke zonsverduistering op donderdag 10 juni 2021 van 11.30u tot 13.30u.  

De sterrenwacht (zie ons bezoek) verzamelt op het Sint - Pietersplein in Gent en dit met officiële 

toestemming van de stad! De sterrenwacht zelf zal niet open zijn. 

 

Je hoeft niet te reserveren. Volg wel de nog altijd geldende coronamaatregelen dus een mondmasker 

dragen en de nodige afstand te bewaren.  

Omdat we naar de zon kijken is het absoluut nodig om een eclipsbril te dragen, of het zwart glas dat de 

lassers gebruiken in hun lashelm anders riskeer je blijvende schade aan je ogen.  

Je kan zulke brilletjes ook bestellen op de webshop van de volkssterrenwacht: 

www.armandpien.be/vsrug-webshop  

De volgende bestuursvergadering is (eventueel digitaal) gepland op maandag 5 juli 2021.  

Broeder Jean-Pierre  

Secretaris 

 

 

Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be  

BE63 9733 6077 9208 

 

 

 

 

 

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

9208  

 

 

 



 
 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 5 juli 2021 

 

 
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt om 18.45u  

Aanwezig: de broeders Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als leden van 

de Raad van Bestuur.  

Verontschuldigd: Christian Van Parys  

Andere aanwezigen: nihil  

1. Na vele maanden van televergaderingen en omwille van het versoepelen van de maatregelen tegen 

de Covid-19 werd besloten om de vergadering te hernemen op de traditionele locatie.  

 

2. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.  

 

3. Stand van de zichtrekening: € 5742,38  

 

Stand van de spaarrekening: € 1000,97  

4. Broeder Christian Van Parys heeft op 11/6/2021 het bestuur het volgende bericht overgemaakt:  

 

“Beste Broeders,  

Het is met spijt in het hart dat ik een punt wil zetten achter mijn lidmaatschap bij de Broederschap 

der Maandagvrienden.  

Deze beslissing heb ik genomen na een langdurig gesprek met mijn longspecialist in het UZ Gent 

(ik ben astma patiënt sinds mijn kinderjaren) die mij er attent op heeft gemaakt dat ik nog steeds 

voorzichtig moet zijn met nabije contacten en dat de Covid-19 pandemie nog zeker niet voorbij is. Ik 

ben een verhoogd risicopatiënt.  

Mede door dit onderhoud met mijn longarts heeft de schrik mij (en ook Marcella) “goed te  

pakken“, ik zal mij nooit meer comfortabel voelen in een groot gezelschap.  

Ik heb gedurende 27 jaar echt genoten van alle activiteiten waaraan ik deelgenomen heb tijdens 

mijn lidmaatschap, de broeders zullen voor mij een blijvende respectvolle heuglijke herinnering 

blijven.  

Ik hoop dat mijn inzet als schatbewaarder en ook als huisfotograaf gewaardeerd werd.  

Ik wil wel nog steunend lid blijven, d.w.z. lidmaatschap betalen doch aan geen enkele activiteit van 

de broederschap nog deelnemen zie statuten ). Dit wel te verstaan indien de Algemene Vergadering 

mijn steunend lidmaatschap goedkeurt.  

Ook zal ik zorgen voor een vlotte overgang van al de gegevens en documenten in mijn bezit in de 

hoedanigheid van penningmeester van de Broederschap der Maandagvrienden naar mijn opvolger.  

Langs deze weg wil ik ook iedereen bedanken voor de goede samenwerking gedurende al deze jaren.  

Broeder Christian Van Parys”  

 

Het bestuur aanvaardt het ontslag met grote spijt en teleurstelling maar met respect voor de beslissing 

van broeder Christian. Het bestuur wenst hem langs deze weg te bedanken als trouwe broeder en als 

punctueel bestuurslid.  

Het bestuurt hoopt eveneens op zijn (digitale en telefonische) steun mogen blijven rekenen tot 

wanneer een opvolger is aangesteld door de Algemene Vergadering. Onze privacy verklaring vindt u 



op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077 9208 Gezien het voorgaande 

komt de plaats van schatbewaarder vrij en wordt gevraagd of er broeders zijn die zich geroepen voelen 

om deze taak op termijn over te nemen. De broeder die interesse heeft mag hiervoor met het bestuur 

contact opnemen.  

De lopende zaken worden ondertussen welwillend (digitaal) verder opgevolgd door broeder Christian, 

waarvoor dank.  

5. Eveneens zal aan de eerstvolgende Algemene Vergadering de vraag van Christian om verder 

steunend lid te mogen zijn, worden voorgelegd.  

 

Het bestuur zal alle toekomstige verslagen blijven doorsturen naar broeder Christian zodat hij nog 

steeds op de hoogte blijft van alle zaken.  

6. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:  

 

Gezien de corona-maatregelen nog niet helemaal toelaten om in een normale sfeer de samenkomsten 

te organiseren worden de samenkomsten, uitstappen en dus ook de barbecue die eventueel zou plaats 

hebben in augustus 2021, nog steeds uitgesteld. We wachten best nog even geduldig af tot we met zijn 

allen het volmondige akkoord krijgen om terug op een (min of meer) normale manier samen te komen.  

7. Een eerst mogelijk samenkomst zou dus eventueel in september kunnen zijn. Hierover zal in de 

vergadering van 2 augustus worden beslist. Er zal in ieder geval worden geopteerd voor een 

buitenactiviteit en voor een diner met mogelijkheid om dit te houden op terras.  

 

8. Rondvraag: nihil  

 

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 2 augustus 2021 om 18.30u in principe in 

’tVrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent. (conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze 

vergadering bij te wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen gedeeld)  

 

 

Broeder Jean-Pierre  

Secretaris - ceremoniemeester  

jean-pierre.rogiest@telenet.be tel.: 09/251.51.21 en 0496/247 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 2 augustus 2021  

 
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt om 18.30u  

Aanwezig: de broeders Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en Jean-Pierre 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: € 5738,43  

 

Stand van de spaarrekening: € 1000,97  

3. Door het ontslag van Christian als schatbewaarder wordt nu al gevraagd aan alle broeders wie zich 

geroepen voelt om deze taak over te nemen. De ledenlijst werd overlopen en de voorzitter zal ten 

gepaste tijde een aantal broeders aanspreken. Broeder Christian zelf blijft zolang nog de financiële 

zaken verder opvolgen.  

 

4. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:  

 

gezien de corona-maatregelen nog niet helemaal toelaten om in een normale sfeer de samenkomsten te 

organiseren worden de samenkomsten, uitstappen en dus ook de barbecue die eventueel gepland was 

deze maand, nog steeds uitgesteld. Tenzij de maatregelen drastisch worden ingeperkt wachten we best 

nog even geduldig af tot we met zijn allen het volmondige akkoord krijgen om terug op een (min of 

meer) normale manier samen te komen.  

5. Een eerst mogelijk samenkomst zou dus eventueel in september, maar eerder in november kunnen 

zijn. Mogelijks wordt dit een wandeling. Hierover zal in de vergadering van september worden beslist. 

Er zal in ieder geval worden geopteerd voor een buitenactiviteit en voor een diner met mogelijkheid 

om dit te houden op terras.  

 

6. Rondvraag: nihil  

 

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 6 september 2021 om 18.30u in principe in ’t 

Vrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent. (conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze 

vergadering bij te wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen gedeeld)  

Broeder Jean-Pierre  

secretaris - ceremoniemeester  

jean-pierre.rogiest@telenet.be tel.: 09/251.51.21 en 0496/247 343 

 

 

 

 

 



 
 

 Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 7 september 2021  

 
Plaats: ’t Vrijdagsgevoel te Gent, Vrijdagmarkt om 18.30u  

Aanwezig: de broeders Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean-Pierre Rogiest als leden van de Raad van 

Bestuur.  

Verontschuldigd: Jean Statius  

Andere aanwezigen: nihil  

1. De vergadering werd per uitzondering gehouden op dinsdag i.p.v. maandag.  

 

2. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.  

 

3. Stand van de zichtrekening: € 5734,48  

 

Stand van de spaarrekening: € 1000,97  

4. Gezien het overlijden van broeder André Crevits werd in naam van de broederschap een 

condoléance verstuurd naar de familie.  

 

5. Door het ontslag van Christian als schatbewaarder zal de voorzitter een aantal broeders aanspreken 

om na te gaan wie deze taak wil overnemen. Broeder Christian zelf blijft zolang nog de financiële 

zaken verder opvolgen.  

 

6. Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:  

 

De vergaderingen gaan ondertussen al enige tijd door op de vertrouwde stek.  

Het bestuur acht ook de tijd rijp om een eerste uitstap te organiseren.  

In eerste instantie werd geopteerd om een wandeling te organiseren geleid door broeder Jan Van 

Doorslaer, dit idee moest geannuleerd worden omdat broeder Jan niet beschikbaar is.  

Een tweede idee was een ludieke wandeling geleid door Marc Symoens (stadsverteller), maar deze zit 

op onze maandag in Frankrijk.  

Uiteindelijk werd Lut(gard) De Paepe gecontacteerd (Gentse Gidsen) die bereid is om een vertelling te 

doen over de historische omgeving het MIAT, de Baudelo site, het Van Crombrugghe’s genootschap 

en dit alles in de Van Crombrugghe’s genootschap zelf Huidevetterskaai 39, 9000 Gent.  

Onze uitstap zal dus de hele voormiddag in het Van Crombrugghe’s Genootschap doorgaan, met het 

traditionele ‘ontbijt’; voordracht van +/- 1uur door Lut De Paepe en daarna uitleg over het Van 

Crombrugghe’s genootschap, ontstaan en huidige activiteiten met rondgang in het historische huis 

door Karel Teerlinck.  

Een uitnodiging volgt weldra. Onze privacy verklaring vindt u op onze website 

www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077 9208  

 



Vermits het huisrestaurant Multatuli geen middageten verzorgt werd een alternatief gezocht.  

Als restaurants werden gecontacteerd: Carlos Quinto, Keizershof en Cassis (Kammerstraat 

&Vrijdagmarkt; te voet op 600m van onze startlocatie) Enkel Carlos Quinto moet nog een voorstel 

indienen. Pas na ontvangt van dit voorstel wordt de knoop doorgehakt wat restaurant betreft.  

7. Aan de broeders wordt gevraagd om een voorstel in te dienen voor de uitstap van maandag 15 

november 2021.  

 

8. Rondvraag: nihil  

 

De volgende bestuursvergadering is gepland op dinsdag 5 oktober 2021 om 18.30u in principe in  

’t Vrijdagsgevoel, Vrijdagmarkt Gent. (conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze 

vergadering bij te wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen gedeeld)  

Broeder Jean-Pierre  

secretaris - ceremoniemeester  

jean-pierre.rogiest@telenet.be tel.: 09/251.51.21 en 0496/247 343 

 

 

 

 

 
 

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 5 oktober 2021 

 

 
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt om 18.30 u  

Aanwezig: de broeders Guy Bolle, Jacques Vervaet en Jean Statius Verontschuldigd: Jean-Pierre 

Rogiest  

Andere aanwezigen: Eric Vander Bracht  

1. De vergadering werd per uitzondering gehouden op dinsdag i.p.v. maandag.  

2. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.  

3. Stand van de zichtrekening: € 5 286,81  

Stand van de spaarrekening: € 1 000,97  

De voorzitter wijst op het goede financiële werk dat broeder Christian Van Parys nog  

verricht ondanks het feit dat hij geen bestuurslid meer is.  

4. De vorige uitstap en de lunch werd door iedereen zeer goed bevonden.  

5. Ondanks diverse pogingen van verschillende broeders om een najaarsbarbecue te  

organiseren is het niet gelukt om een passende locatie op een aanvaardbare datum te  

hebben.  

6. Aan de broeders wordt gevraagd om een voorstel – liefst uitgewerkt – voor de  

volgende uitstap aan te brengen!  

7. Het Nieuwjaarsdiner op 6 februari 2022 wordt voorbereid door de voorzitter. De  

reservatie-datum is bevestigd door Tom Mestach zodat het diner terug door kan gaan in  

feestzaal Breugelhof. De prijzen zijn terug duurder, maar gezien onze gezonde  

kastoestand zal het bestuur wellicht besluiten iets te doen.  



8. Rondvraag: Er wordt nog steeds gevraagd wie er interesse heeft om de taak van  

penningmeester over te nemen.  

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 1 november 2021 om 18.30u in ’t 

Vrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent. (conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze 

vergadering bij te wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen 

gedeeld)  

Broeder Jean Statius  

Secretaris a.i.  
Belangrijke datum: Volgende uitstap op 15 november 2021 
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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 1 november 2021 

 

 
Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt om 19.00 u  

 

Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Guy Bolle, Jean Statius  

 Verontschuldigd: Jean-Pierre Rogiest 

  

 

1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.  

 

2. Stand van de zichtrekening: € 5.286,81  

    Stand van de spaarrekening: € 1000,97  

 



3. de voorzitter geeft uitleg over de stappen die hij 

ondernomen heeft voor de volgende uitstap                

op 15 november. Het ontbijt wordt genuttigd om 

8u30 bij “Cozette”, Hofbouwlaan6  

te Gent. Daarna – om 10 uur – gaan wij naar het 

GUM, of  Gents UniversiteitsMuseum, dit is gelegen 

middenin de Gentse Plantentuin, om de hoek van 

MSK Gent en S.M.A.K. Het GUM is een museum 

over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar 

de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het 

resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en 

verbeelding. 

 

 

  

Om 12 uur worden wij verwacht in het restaurant“Mub’art” Fernand Scridedreef 1 te Gent. 

Menu : huisaperitief met hapjes van de chef 

 Carpaccio van kortgegrild rund, met de nodige dressing 

 Fazantfilet, pure van savooi, spekjes-witloof-wilde bospaddestoel, fine champagnesaus 

 Dessert 

 Water, wijn, koffie 

 

4. De Algemene vergadering zou kunnen doorgaan op 13 december 2021 in eetkaffee 

Multatuli, Huidevetterskaai 40, 9000 Gent. 

 

5. Voor de viering van ons “zilveren bestaan” werd door de voorzitter reeds de eerste stappen 

ondernomen bij het protocol op het stadhuis. Dat dient verder uitgewerkt te worden. 

 

 

6. Het bestuur denkt dat alle leden wel op de hoogte zijn van de corona-maatregelen die in 

acht moeten genomen worden bij een restaurant bezoek. 

 

7. Rondvraag: nihil  

 

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 6 december 2021 om 18.30u  in 

’tVrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent. (conform de statuten heeft elke broeder het recht om 

deze vergadering bij te wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de 

aanwezigen gedeeld)  

 

 

Broeder Jean Statius  

Secretaris a.i.  
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 Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 1 december 2021  

 

 

Plaats: ’t Vrijdags Gevoel te Gent, Vrijdagmarkt, om 18.30 u  

Aanwezig: de broeders Jacques Vervaet, Guy Bolle, Jean-Pierre Rogiest  

Verontschuldigd: broeder Jean Statius  

1. Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.  

2. Stand van de zichtrekening: € 5.288,21  

Stand van de spaarrekening: € 1000,97  

3. Uitstap op 15 november. Het ontbijt bij “Cozette” en het bezoek aan het  

Gents Universiteits Museum is zeer goed in de smaak gevallen.  

De lunch in het restaurant zorgde wel voor enige negatieve commentaar.  

4. De Algemene Vergadering kan niet doorgaan op 13 december 2021 in 

Eetkaffee Multatuli, Huidevetterskaai 40, 9000 Gent. Het restaurant wil gezien 

de coronamaatregelen geen groepen toelaten tot eind december. De uitbater van 

het ’t Vrijdagsgevoel was wel bereid maar gezien de actuele toestand beslist de 

raad van bestuur om de Algemene Vergadering terug te laten doorgaan via 

briefwisseling zoals vorig jaar.  

5. De viering in 2022 van 25 jaar Broederschap is aan de dienst protocol stad 

Gent aangevraagd, er is nog geen antwoord.  

6. De gegevens voor de controle van boekhouding werden doorgestuurd naar 

broeders Guy Van Wilder en Jan Van Acker, die ons ten gepaste tijde hun 

verslag zullen overmaken.  

7. Huidig verslag geldt tevens als kennismaking van de voorlopige agenda van 

de Algemene Vergadering.  

Voorlopige agenda van de Algemene Vergadering December 2021  
1. Opname van stemming van de broeders.  
 

2. Welkomstwoord door de voorzitter broeder Jacques. 1/3  
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3. Overzicht van de voorbije activiteiten door broeder Jean-Pierre Rogiest  
 

4. Toestand van de kas en bankrekening en andere activa.  



 
5. Verslag van de controle  
 
6. Kwijting verlenen aan de bestuursleden voor het werkjaar 2021.  
 

7. Behoud, annulatie of wijziging van het bedrag van het lidgeld en behoud of wijziging  
 

bedrag bijdrage uitstappen. Het bestuur stelt voor om het lidgeld voor 2022 terug te  
reduceren tot de helft zijnde € 50,00 maar de andere bijdragen op het  
oorspronkelijke peil te houden.  
8. Openstaande plaatsen Raad van bestuur:  
 

Het mandaat van de schatbewaarder loopt af gezien broeder Christian Van Parys zijn  
ontslag heeft gegeven. Hij wenst wel nog steunend lid te blijven. (zie Huishoudelijk  
Reglement 6.3).  
Het mandaat van de ondervoorzitter broeder Jean Statius loop tevens af. Jean Statius stelt zich 
opnieuw kandidaat. Indien er geen andere kandidaten zijn wordt het mandaat automatisch 
verlengd.  
Zijn er kandidaturen? dan moeten zij zich melden vóór 15/12/2021 bij iemand van het bestuur.  
9. Uitstappen en activiteiten 2022, deze hangen af van de eventuele viering 25 jaar  
 

Broederschap. Uitstappen zijn in principe op 25 april (18 april is Paasmaandag), 20 juni, 19 
september en 21 november 2022.  
10. Vraag naar voorstellen uitstappen voor 2022.  
 

Aan de broeders wordt gevraagd om voorstellen van uitstappen in te dienen bij broeder 
Jacques Vervaet.  
Zelfs al heb je wel een idee maar is het nog niet uitgewerkt dan ook is het best dit te melden en 
het bestuur bekijkt dit dan en helpt om het te organiseren.  
11. Zomeractiviteit in augustus 2022  
 
De broeders mogen ook een voorstel doen van locatie. In overleg met het bestuur wordt dan 
gekeken naar de mogelijkheden.  
12. Volgende Algemene Vergadering 2022:  
 
voorstel van datum: 19 december 2022  
13. Nieuwjaarssamenkomst 6/2/2022 hangt af van de Corona maatregelen.  
 

Nieuwjaarssamenkomst 2023: het voorstel is zondag 5 februari 2023.  
De broeders worden gevraagd een voorstel in te dienen voor een locatie.  
Indien de broeders geen voorkeur uitspreken zal het bestuur een locatie vastleggen.  
14. Voorstel voor de intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en de aanduiding van  
 

respectievelijke peters.  
De kandidaten moeten aan minstens 3 activiteiten hebben deelgenomen. Er wordt gevraagd dat 
broeders die een aspirant-broeder wensen te laten introniseren deze in Onze privacy verklaring 

vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be BE63 9733 6077 9208 het kort 
voorstellen en tevens deze kandidatuur motiveren (o.a. wat informatie geven over de kandidaat, 
en zijn achtergrond zodat de andere broeders dit beter kunnen beoordelen).  



Aan de broeders wordt gevraagd of er kandidaten zijn die hiervoor in aanmerking komen en 
voorgedragen worden, jullie antwoord wordt verwacht vóór 15/12/2021.  
Behoudens vergissing meent de Raad van Bestuur dat er momenteel niemand in aanmerking 
komt.  
15. Vraag naar eventuele wijzigingen van artikelen van hert Huishoudelijk Reglement.  
 

Indien broeders hiervoor suggesties hebben gelieve ze dan vóór 15/12/2021 over te maken 
aan het bestuur..  
16. Rondvraag:  
 
Indien er extra punten aan deze “Voorlopige Agenda” moeten toegevoegd worden gelieve 
deze vóór 15/12/2021 over te maken aan het bestuur.  
*******  

8. Einde van de vergadering op 20.30u  

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 3 januari 2022  

om 18.30u in ’t Vrijdags Gevoel, Vrijdagmarkt Gent.  

Conform de statuten heeft elke broeder het recht om deze vergadering bij te 

wonen - de kosten tijdens deze vergadering worden onder de aanwezigen 

gedeeld.  

Broeder Jean-Pierre Rogiest  

Secretaris – ceremoniemeester  
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