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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 13 VAN 05 NOVEMBER 2018 

 

Locatie: ontvangst door Felicien en Agnes Wallays. 

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

Decramer, Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Jacques Lecluyze, dirigent, Yves 

Vandenbossche, Jan Verraes, Felicien Wallays, past-president. 

Verontschuldigd: Johan Decramer, Frank Deleu, Bernard De Tavernier. 

 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet iedereen welkom en dankt voor de aanwezigheid. Hij dankt tevens de 

gastheren van vandaag Felicien en Agnes voor hun gastvrijheid. Naast de andere 

versnaperingen werden de door Agnes als naar loffelijke gewoonte zelf gebakken uiterst 

lekkere cakejes ten zeerste gesmaakt. 

 

2.- Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 10 september 2018 wordt goedgekeurd, alsmede 

de nieuwsbrief Epistola ex Ponto 12. 

 

3.- Follow up: 

 

a)- Repetitieschema najaar: dit repetitieschema werd definitief aan alle spelende leden 

toegestuurd. 

 

c)- Neos: publiciteit in Neos Magazine: 

 

Bernard is voor heden verontschuldigd, maar was zo attent om aan de voorzitter en secretaris 

zijn mededelingen hierover toe te sturen. Meer bepaald kon hij scherpe prijzen bekomen bij 

Neos voor de publicaties, en waarbij Bernard zelf suggereerde om in te schrijven op de 

mogelijkheid van een halve pagina papieren versie alsmede de digitale versie. Dit zou 

neerkomen op een kostprijs van 497,50 euro + BTW alsmede 350,00 euro + BTW. 

 

Het bestuur keurt dit voorstel unaniem goed, en Bernard mag dienaangaande het nodige doen. 

 

Maar aan Bernard wordt gevraagd welke info het orkest dient over te maken: eigen teksten, 

dan wel dit overlaten aan de editeurs? Die vraag wordt dan ook aan Bernard gesteld. 
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4.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

Het concert tijdens de misviering in Bissegem op zaterdag 29 september 2018 viel zeer goed 

mee. Er werd bijzonder goed geperformeerd, en ook het publiek én de pastoor waren zeer 

tevreden. 

 

5.- Concerten in voorbereiding: 

 

5.a)- Gepland: 

 

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

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

-zaterdag 15 december 2018: 20.00 uur: kerk Dentergem: 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. 

 

 

5.b)- Vooruitzichten: 

 

- Neos Bavikhove: via Felicien; 

- Concerten Neos: via Bernard; dit punt wordt verdaagd naar volgende vergadering 

gezien de verhindering van Bernard op heden; 

- Concerten WZC’s West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant: Johan was 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. Ook dit punt wordt verdaagd naar volgende vergadering gezien de 

verhindering van Johan. 

Marc heeft tijdens een voorbije repetitie even afgetoetst bij de muzikanten of ze de 

eerder verre verplaatsingen naar Vlaams Brabant zouden zien zitten. De reactie was 

unaniem positief. 

- Evaluatieconcert Vlamo oktober 2019: er werd nog geen datum medegedeeld. 

 

6.- Vernieuwde persmap: 

 

Martin heeft de taak afgewerkt, en geeft aan iedereen een outprint van het project van 

vernieuwde persmap, dat ook reeds voordien door Bernard werd nagezien. 

 

Er komen wel enkele terechte opmerkingen, onder meer over de noodzaak van de vermelding 

van de muzikanten per sectie, de volgorde van de muzikanten (alfabetisch of een andere?), 

enz. 

 

Er wordt beslist dat iedereen eerst eens rustig het ontwerp onderzoekt en dan zijn 

opmerkingen overmaakt. 

 

7- Nieuwjaarsviering 03 februari 2019: 
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7.1)- de misviering in de Sint-Eutropiuskerk te Heule wordt door het BO opgeluisterd om 

10.30 uur. Dit is vastgelegd. 

 

7.2)- feestviering in Salons Vaernewyck te Kuurne: is eveneens vastgelegd. 

 

a)- Martin zal even nazien wanneer in de vorige jaren de uitnodigingen werden toegestuurd. 

Het nodige zal tijdig worden gedaan. 

 

b)- Felicien stelt de mogelijke menu’s voor, en er wordt beslist te opteren voor de 

‘Marktmenu’. De kostprijs ter plaatse is 69.00 euro, maar er wordt beslist niet te opteren voor 

de mogelijkheid van een ‘repasse’ wat immers een meerprijs met zich meebrengt. 

 

c)- animatie tijdens de feestviering: er wordt dit jaar geopteerd voor een optreden van de BJO 

Band (ons Housecombo) die zal zorgen voor de mogelijkheid om menig danspasje te plaatsen. 

Ambiance verzekerd. 

 

d)- kostprijs: het bestuur wenst dat de inzet van de spelende leden tijdens het voorbije jaar 

wordt beloond. Na bespreking wordt beslist de prijs van deelname voor de spelende leden te 

bepalen op 50.00 euro, hun partners eveneens 50.00 euro en de beschermleden 65.00 euro. 

Ook wat betreft de beschermleden zijn we zeer tevreden over hun geregelde aanwezigheid en 

steun. Anderzijds dient de kas tijdens het komende jaar geen zware investeringen te moeten 

voorzien, zodat de financiële mogelijkheid het toelaat om aan alle spelende leden en 

beschermleden eens goedmoedig tegemoet te kunnen komen. 

 

 

8.- Concertreis Oostenrijk juli 2019: 

 

a)- Bernard is heden verhinderd, maar deelde mede dat de zes concerten tijdens zijn recente 

reis naar Oostenrijk zijn vastgelegd, wat door iedereen fel wordt geapprecieerd. Ook wat 

betreft het nog hangende concert in Seefeld kon men volgens Bernard ingevolge de 

natuurlijke charme (n.v.d.r.: van Bernard) Frau Petra, verantwoordelijke aldaar, over de 

schreef krijgen. 

 

b)- Het reiscomité vergadert op 07 november 2018, en we verwachten vanwege notuliste Tine 

weerom en als naar loffelijke gewoonte een mooi en gedetailleerd verslag te mogen 

ontvangen. 

 

c)- Yves deelt mede dat op heden reeds 42 spelende leden en beschermleden hun inschrijving 

hebben bevestigd, maar waarvan nog maar een dertigtal ook effectief het voorschot bij 

penningmeester Martin hebben betaald. Het is aangewezen om een herinnering te sturen, wat 

Martin eerstdaags zal doen. 

 

9.- Financiële stand van zaken: 

 

Penningmeester Martin overhandigt aan elk bestuurslid een gedetailleerd overzicht van de 

stand van zaken. Onze kas, momenteel sluitend op een positief saldo van 7.969.330 euro, oogt 

gezond maar ingevolge een aantal investeringen en een iets minder aantal concerten in het 

voorbije jaar is er wel een reductie van ons batig saldo tegenover verleden jaar. 

De kastoestand wordt nagezien en goedgekeurd. 
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10.- Agenda komende algemene vergadering: 

 

Marc suggereert de jaarlijkse algemene vergadering te houden tijdens het tweede gedeelte van 

een repetitie eind november. Maar men komt tot de vaststelling dat met het komende drukke 

concert-programma voor ogen we er rekening moeten mee houden dat we eigenlijk geen 

repetities teveel hebben. 

 

Er wordt dan ook beslist de algemene vergadering te verdagen naar een repetitie in de maand 

januari 2019. 

 

De agenda zal omvatten: jaaroverzicht; financiële stand van zaken; de toekomst (o.a. 

concertreis naar Lermoos); statutenwijziging; suggesties vanwege de leden van de algemene 

vergadering. 

 

11.- Varia: 

 

Rik bereikt op 02 november 2018 de gezegende leeftijd van de pensionering, terwijl past-

voorzitter Felicien de kaap van midden de zeventig bereikt. Ze hebben beiden beslist om ons 

samen te vergasten op een lekker gebeuren na de repetitie van 08 december 2018. Uitnodiging 

aan de spelende leden en hun partners volgt spoedig. 

 

12.- Volgende vergadering: 

 

De volgende bestuursvergadering gaat door op 21 januari 2019. Onze ‘grote muzikale leider’ 

Jacques en zijn ‘tendre et chère épouse Myriam’ ontvangen. 

 

 

Marc, notulist 


