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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 12 VAN 10 SEPTEMBER 2018 

 

Locatie: ontvangst door Marc en Martine Decramer. 

Aanwezig: Alfons Bouckaert, ere-dirigent, Johan Decramer, Marc Decramer, voorzitter en 

notulist, Rik Decramer, Bernard De Tavernier, Jacques Lecluyze, dirigent, Yves 

Vandenbossche, Jan Verraes, Felicien Wallays. 

Verontschuldigd: Frank Deleu, Martin Depuydt. 

 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet iedereen welkom en dankt voor de aanwezigheid. 

 

2.- Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 18 juni 2018 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 11. 

 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

Sinds de vorige vergadering gingen geen concerten meer door. 

 

4.- Concerten in voorbereiding: 

 

4.a)- Gepland: 

 

-zaterdag 29 september 20178: Bissegem, kerk, misviering; 

-dinsdag 27 november: 16.00 uur: Zedelgem: algemeen ledenfeest Neos; 

-zaterdag 08 december 2018: kerstconcert met Per Voce gaat niet door; 

-zondag 09 december 2018: 16.00 uur: Maldegem, kerstconcert met Per Voce; 

-zaterdag 15 december 2018: 20.00 uur: Wakken: kerstconcert met Per Voce; 

-maandag 17 december 2018: 14.45 uur: Oostkamp: kerstconcert Neos; 

-dinsdag 18 december 2018: 14.45 uur: Ieper, kerstconcert Neos; 

-zondag 27 januari 2019: 17.00 uur: Hooglede, concert Neos; 

-zondag 03 februari 2019: nieuwjaarsviering BO: misviering Sint-Eutropius Heule; 

-zondag 03 februari 2019: nieuwjaarsfeest BO. 

 

 

4.b)- Vooruitzichten? 
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- Neos Bavikhove: via Felicien; Aanvulling: dit concert gaat intussen definitief door op 

vrijdag 26/04/2018 in de namiddag. 

- Concerten Neos:via Bernard; 

- Concerten WZC’s West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant: Johan is bereid dit af te 

toetsen. Maar men moet uitgaan van het standpunt dat verplaatsingskosten niet voor 

vergoeding in aanmerking kunnen komen. Hetzelfde geldt overigens voor de 

concerten Neos. 

Marc zal in een van de komende repetities even aftoetsen bij de muzikanten of ze de 

eerder verre verplaatsingen naar Vlaams Brabant zouden zien zitten. 

 

 

5.- Repetitieschema tweede helft 2018: 

 

Dirigent Jacques zal een voorstel van repetitieschema doodlen aan de leden. 

 

6.- Vernieuwde persmap: 

 

Martin bevestigde dat het ontwerp klaar is, en het wordt aan Bernard ter nazicht toegestuurd. 

 

7.- Nieuwjaarsviering 03 februari 2019: 

 

a)- de misviering in de Sint-Eutropiuskerk te Heule wordt door het BO opgeluisterd om 10.30 

uur. 

 

b)- wat betreft het nieuwjaarsfeest zullen Felicien, Yves en Jan volgende week op scherpe 

lucht gaan om een gepaste zaal te zoeken. Zij stellen diverse mogelijkheden voorop, zoals de 

Oesterput Wevelgem, Maelstede Kuurne, Vijverhof Wevelgem, Klokhof Marke, Salons 

Vaernewyck Kuurne. 

 

Noot: na de vergadering werd thans vernomen dat zij gezwind hun huiswerk hebben verricht. 

Het bestuur besloot daarom na de misviering Bissegem in conclaaf met de aanwezige 

bestuursleden te opteren voor Salons Vaernewyck te Kuurne. Felicien zal dit aldaar 

vastleggen. Immers, de zaal thans definitief vastleggen was een zeer dringende en prioritaire 

opdracht. 

 

Wat de voorstellen van menu betreft, zullen die in de volgende vergadering worden besproken 

en vastgelegd. Maar de ‘save the date’ wordt aldus wel bevestigd in de feestzaal te Kuurne. 

 

 

8.- Concertreis Oostenrijk juli 2019: 

 

a)- Yves zal tegen eind november het inschrijvingsformulier versturen, samen met de vraag 

tot betaling van een voorschot. 

Voorheen lag de prijs vast op 600,00 euro, maar de laatste concertreis bracht door 

omstandigheden een overschot van liefst 7.000,00 euro met zich mee. Het bestuur meent dat 

we van de reis toch ‘geen winst’ moeten maken, en de prijs wordt derhalve teruggebracht naar 

575,00 euro in plaats van 600,00 euro. Het te vragen voorschot wordt vastgelegd op 250,00 

euro per persoon. 
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Noot van Martin bij het nalezen van het verslag: het netto positief saldo van de reis 2017 

bedraagt niet €7.000,00, maar €4.114,52 na afrekening van alle kosten. De Spendekiste en 

CD-verkoop brachten €1.656,60 op. Dit brengt het uiteindelijke overschot op €2.457,92. 

 

b)- Bernard meldt dat hij op 21 oktober Oostenrijk-waarts trekt, en er Hans en Christa zal 

ontmoeten, om te pogen de data van de diverse concerten ter plaatse vast te leggen. 

 

c)- Het reiscomité zal nadien eind oktober vergaderen. 

 

 

9.- Varia: 

 

a)- Marc deelt mede dat het Housecombo zijn naam heeft gewijzigd in ‘BJO Band’ wat de 

afkorting is van Banjo Orkest Band. Men wil de link met het BO altijd behouden. 

 

De Band had in de zomervakantie vier aperitiefconcerten. 

 

Maar de aandacht wordt gevraagd voor de zilveren jubileum-viering van het Sint-Pieterskoor 

Izegem waarvan Gery deel uitmaakt. Op zaterdag 13 oktober gaat een avondconcert door van 

het koor, begeleid door de BJO Band, en waarbij ook Rik de nummers aan elkaar praat, en 

enkele nummers van het koor waar nodig dirigeert (wanneer de dirigent zelf een zangeres aan 

de piano begeleidt). 

 

Er zal een folder worden gestuurd aan alle leden, met uitnodiging tot deelname. Die zou 

worden geapprecieerd. 

 

b)- Bernard licht toe dat we desgevallend zouden kunnen deelnemen aan de publiciteiten die 

in het driemaandelijks ledenblad Neos magazine (30.000 exemplaren) worden opgenomen, en 

waarin we ons orkest beter kenbaar zouden kunnen maken.  

Een volledige pagina kost 1.595,00 euro ( vier publicaties per jaar), een halve pagina 995.00 

euro, een vierde pagina 595.00 euro. 

We kunnen eveneens deelnemen aan ‘Cultuur en toerisme happening’ (een soort 

evenementenbeurs): kostprijs 700.00 euro voor een stand + vermelding in Neos magazine. 

 

Het bestuur neemt dienaangaande nog geen beslissing, daar Bernard zich zal informeren of 

nog iets van de prijs kan worden afgepitst.  

 

c)- Fons vraagt of we het lied ‘Gij bad op eenen berg alleen’ niet méér in de playlist van onze 

concerten zouden kunnen opnemen. Hij mocht ervaren dat er hier geregeld vraag naar is. 

 

Het bestuur is de mening toegedaan dat het lied steeds zijn plaats heeft in de misvieringen die 

we opluisteren, alsmede zeker ook tijdens de kerstconcerten. 

 

Rik laat opmerken dat volgens hem het lied beter geschikt is voor een volwassen stem, eerder 

dan voor een kind, zoals in vroegere tijden het geval was. 

 

d)- Yves verwijst naar het feit dat het BO thans zo ongeveer 60 jaar bestaat, en vraagt of we 

hier geen werk moeten van maken: een perstoelichting, enz. Wellicht kan een werkgroep 

worden samengesteld? 
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Het bestuur beslist dat Yves tijdens een van de komende repetities dit even zal toelichten en 

aldus peilen naar de interesse voor dit project. 

 

 

10.- Volgende vergadering: 

 

 

De volgende bestuursvergadering gaat door op 05 november 2018 bij Felicien en Agnes. 

Maar hierbij zal zeker ook de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering moeten worden 

opgesteld. 

 

 

 

Marc, notulist 

 

 

 


