
1 
 

Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 14 VAN 29 JANUARI 2019 

 

Locatie: ontvangst door Jacques en Myriam. 

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

notulist, Rik Decramer, Frank Deleu, Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Jacques 

Lecluyze, dirigent, Yves Vandenbossche, Jan Verraes, Felicien Wallays, past-president, 

Bernard De Tavernier. 

Verontschuldigd: nemo. 

 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

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

gastheren van vandaag Jacques en Myriam voor hun gastvrijheid. 

 

2.- Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 05 november 2018 wordt goedgekeurd, alsmede 

de nieuwsbrief Epistola ex Ponto 13. 

 

3.- Follow up: 

 

Neos: publiciteit in Neos Magazine: 

 

Bernard deelt mede dat zich een wijziging in het voorstel voordoet (zie vorig verslag).  

 

a)- We zouden kunnen deelnemen op 14 juni 2019 met een standje aan de activiteit ‘Cultuur 

en toerisme’ van Neos in Sint-Niklaas, waar een achthonderd leden van Neos op afkomen, 

wat een kostprijs met zich zou meebrengen van 450,00 euro, waarop Bernard de helft korting 

kan bekomen. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard. Bernard zegt in elk geval toe om er naar 

toe te gaan, en ook Yves meldt zich reeds aan. 

 

b)- Wat Neos Magazine betreft stelt Bernard voor om niet hierop in te schrijven voor de 

publiciteit, maar die voor te behouden aan de nieuwsbrief voor de bestuursleden Neos. 

Uiteindelijk zijn het die bestuursleden die zullen moeten beslissen over het al dan niet 

engageren van ons orkest. De kostprijs bedraagt 250,00 euro per nieuwsbrief. 

Het bestuur beslist op dit voorstel in te gaan. 
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4.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

-Zedelgem: Neos: dit optreden was prima. 

-Maldegem: met koor Per Voce: volgens het bestuur viel het concert wel enigszins te lang uit, 

wegens deelname én van Per Voce én van het Banjo-Orkest én van het kinderkoor én van de 

orgelist. 

-Dentergem: met Per Voce: dit optreden viel beter uit alhoewel het ook in Maldegem-Kleit 

ook wel een hoog niveau had gehaald. Per Voce is overigens een sterk koor. 

-Oostkamp: Neos: dit optreden was eveneens ok. 

-Elverdinge: Neos: ook dit concert is prima meegevallen. 

-Viering verjaardagen Felicien en Rik op 08 december 2018 in het college: iedereen blikt met 

grote tevredenheid en dankbaarheid terug op deze door Felicien en Rik aangeboden 

feestviering. 

-zondag 27 januari 2019: 17.00 uur: Hooglede, concert Neos; dit concert was zeker erg 

belangrijk, aangezien vanuit diverse kanten eventuele geïnteresseerden van de Neos-

afdelingen even op scherpe lucht kwamen.  

Bij die gelegenheid werd ook de nieuwe groepsfoto bestemd voor onze affiches, folders, enz. 

genomen. 

Volgens Bernard was Neos zeer tevreden, en blijken ook de afdelingen van Pittem en 

Lendelede ondertussen interesse te betonen. 

 

 

5.- Concerten in voorbereiding: 

 

5.a)- Gepland: 

 

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

Nieuwjaarsviering in Kuurne vooraf. 

- zaterdag 23 februari 2019: misviering Geluwe om 17.30 uur: geschiedt na de namiddag-

repetitie in het college. 

-26 april 2019: Bavikhove, Neos: is vastgelegd. De zaal vormt een lange rechthoek, en 

vandaar de vraag waar het podium zal worden opgesteld, langs de zijlijn dan wel aan een van 

de uiteinden van de zaal.  

-09 juni 2019: Kortrijk: Sinksenfeesten: ook dit concert is toegezegd. Maar men stelt zich de 

vraag waar in het centrum van Kortrijk parking zal kunnen gevonden worden. Jan zal 

dienaangaande info inwinnen. 

 

5.b)- Vooruitzichten? 

 

-Concerten WZC’s West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant: Johan heeft ondertussen contacten 

gelegd, en het WZC Affligem lijkt bereid ons te engageren. Dit optreden zou doorgaan op 16 

maart dan wel 27 april 2019 en een doodle zal aan de muzikanten worden gestuurd. 

 

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

 

P.S.: Maar na deze bestuurs-beslissing werd dit project terug in vraag gesteld. Er is heel wat 

twijfel over dit project, waarvan men zich de vraag stelt welke baat dit aan ons orkest zou 

kunnen bijbrengen? Een nogal erg ‘kieskeurige’ jury, de zaak brengt dan ook heel wat 

voorbereidende stress met zich mee, enz. Uiteindelijk is thans beslist de deelname af te 

voeren. 
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6- Nieuwjaarsviering 03 februari 2019: 

 

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

10.30 uur.  

 

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

 

De timing van deze feest-dag is ondertussen aan alle muzikanten en deelnemers medegedeeld. 

Er zijn tot op heden 69 dan wel 71 inschrijvingen.  

 

Bij de bespreking stelt Bernard de vraag of het eigenlijk opportuun is om bvb. tijdens de 

Abschiedstunde in Oostenrijk nog attenties aan te bieden. Iedereen doet altijd, elk voor zich 

en elk op zijn niveau, zijn best, en dit maakt bijkomende attenties wezenlijk overbodig. 

Appreciatie hoeft eigenlijk geen geschenk. Er zal hierover verder worden nagedacht. 

 

7.- Concertreis Oostenrijk juli 2019: 

 

7.1: Yves volgt verder de inschrijvingen via het geëigende formulier op.  

 

7.2: Felicien en Bernard lichten het budget van de concertreis toe. Uiteindelijk zal het 

resultaat op break-even uitkomen.  

 

7.3: Christa blijkt zich ondertussen op de fluit-partituren te hebben gestort, teneinde ons 

tijdens de concerten te vervoegen, ter depannering van fluitist Mark Verraes. 

 

8.- Financiële stand van zaken: 

 

Penningmeester Martin geeft kort toelichting bij de huidige stand van zaken van onze 

financiën. 

 

9.- Agenda komende algemene vergadering: 

 

Marc suggereerde voorheen om de jaarlijkse algemene vergadering te houden tijdens het 

tweede gedeelte van een repetitie eind november. Maar men kwam tot de vaststelling dat met 

het drukke concert-programma van december 2018 voor ogen we er rekening moesten mee 

houden dat we eigenlijk geen repetities teveel hadden. 

 

Er werd dan ook voorheen beslist om de algemene vergadering te verdagen naar een repetitie 

in de maand januari 2019. Ondertussen was vastgesteld dat dit eigenlijk niet haalbaar was, 

aangezien er slechts weinig repetities in de maand januari 2019 voorzien waren, die 

bovendien uiterst belangrijk waren met het oog op de concerten van Hooglede en Heule. 

 

Er wordt dan ook beslist deze algemene vergadering te plannen bij het einde van de repetitie 

van zaterdag 09 februari 2019 om 11.00 uur. 

 

Marc had kort voor de vergadering het ontwerp van te wijzigen statuten in mededeling aan 

allen overgemaakt. Deze wijziging is vooral belangrijk met betrekking tot de verzekering van 

de vereniging via Vlamo, en vooral met het oog op de concertreizen,  
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Dit ontwerp wordt goedgekeurd, maar er zal nog een wijziging worden aangebracht, meer 

bepaald wat betreft de categorieën van ‘leden’ van de vereniging. In het ontwerp waren de 

partners van de muzikanten die toch het meest bij de activiteiten en de engagementen 

betrokken zijn, ondergebracht in de categorie ‘beschermleden’. 

 

Marc stelt voor drie soorten ‘leden’ in te voeren, namelijk de voorgestelde eerste categorie 

van de muzikanten, de tweede categorie, zijnde die van de partners, en de derde categorie, 

zijnde de beschermleden. Het bestuur keurt deze wijziging in het ontwerp unaniem goed. 

 

Secretaris Martin zal de uitnodiging tot de algemene vergadering met het ontwerp van 

gewijzigde statuten aan de leden toesturen. 

 

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. 

 

P.S.: aangezien er teveel afmeldingen waren voor de repetitie van 09 februari 2019, en het 

toch aangewezen is dat alle, dan wel zoveel mogelijk leden deelnemen aan de jaarlijkse 

algemene vergadering, werd ondertussen beslist deze te verdagen naar een van de repetities 

van maart 2019. De uitnodigingen volgen weldra. 

 

10.- Varia: 

 

Fons vraagt dat meer aandacht zou worden besteed aan de geluidinstallatie tijdens vooral de 

kerstconcerten en misvieringen wegens de uiterst moeilijke akoestiek van kerkgebouwen. 

Meer bepaald zou het aangewezen zijn dat in die omstandigheden vier boxen worden 

aangewend. Het probleem met twee boxen is immers dat de tweede helft van het publiek in de 

kerken de teksten die gezongen worden en die gebracht worden via twee boxen vooraan in het 

gebouw gewoon niet kan verstaan 

 

In de rand wordt opgemerkt dat tijdens het kerstconcert met Per Voce in Dentergem door onze 

logistiekers vier boxen zijn aangewend, tot ieders tevredenheid. 

 

11.- Volgende vergadering: 

 

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 11 maart 2019. Ontvangst ten huize 

Frank en Judith Deleu te 8000 Brugge, Koningsstraat 9, om 19.00 uur. 

 

 

Marc, notulist 


