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BANJO-ORKEST 

Algemene vergadering 

 

 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 02 MAART 2019 

 

 

Locatie: de bar van het St. Aloysiuscollege Menen. 

 

Aanwezig: Bouckaert Alfons - De Geetere Geert - De Tavernier Bernard - Decramer Johan - 

Decramer Marc (notulist) - Decramer Rik - Degryse Lutgarde - Deleu Frank - Demeyere Luc 

- Depuydt Martin - Devriendt Jean-Marie - Dusselier Freddy – Ghekiere Paul - Lecluyze 

Jacques - Leplae Johan - Schots Adri - Vandenbossche Yves – Vanholme Toon - Vanraes Jef 

- Vermeersch Gery - Verraes Jan - Verraes Mark - Wallays Felicien. 

 

Bij volmacht: Degroote Maria (door Rik Decramer) - Vanooteghem Hubert (door Jan Verraes) 

- Vermeersch Bruno (door Gery Vermeersch) - Verraes Jo (door Jan Verraes) –  Poot Dirk 

(door Gery Vermeersch) – Delaere Tine (door Gery Vermeersch). 

 

 

Agenda: 

 

1.- Welkomstwoord door voorzitter Marc: 

 

De voorzitter verwelkomt iedereen zeer hartelijk in deze algemene vergadering.  

 

Hij licht verder toe dat de jaarlijkse vergadering in principe elk jaar doorgaat in de maand 

november. Maar in november 2018 kon moeilijk tijd worden vrijgemaakt tijdens een of 

andere repetitie, aangezien de repetities erg nodig waren met het oog op de diverse concerten 

in de daaropvolgende maand december 2018. Ook in die maand was geen tijd voorhanden, 

precies wegens die concerten. Januari 2019 kende slechts twee repetities die ook noodzakelijk 

waren voor enkele optredens en voor de Nieuwjaarsviering. In februrai bleken diverse leden 

verhinderd te zijn, zodat meteen ervoor geopteerd werd de algemene vergadering vast te 

leggen op 02 maart 2019. 

 

 

2.- Goedkeuring wijziging statuten en coördinatie ervan 

 

Voorzitter Marc verwijst naar het ontwerp van wijziging en de coördinatie van de statuten van 

onze feitelijke vereniging, waarvan de tekst samen met de uitnodiging tot de algemene 

vergadering aan alle leden was toegestuurd. 

 

Het doel van de wijzigingen ligt vooral in het zich conformeren naar de verzekeringspolis 

burgerlijke aansprakelijkheid van het orkest die via Vlamo is gesloten bij de N.V. Belfius. 

 

Meer bepaald had Marc geïnformeerd bij Vlamo of niet alleen de spelende leden, maar ook de 

partners en de beschermleden zijn ingedekt door de polis, bvb. tijdens de concertreizen in het 

buitenland. Er wordt immers gevraagd aan de partners en beschermleden ook mede te willen 
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instaan voor het laden en lossen van het materieel. Wat als er zich hierbij een incident 

voordoet? 

 

Vlamo bevestigde dat de partners en beschermleden eveneens zijn ingedekt, maar men vroeg 

toch te bevestigen of die partners en beschermleden officieel op een of andere wijze van het 

Banjo-Orkest (de feitelijke vereniging) deel uitmaken. Vandaar het voorstel van wijziging 

waarbij drie soorten leden worden ingevoerd, namelijk de spelende leden (muzikanten en 

logistiek), de partners en de beschermleden. 

 

Vlamo vroeg tevens om ongeveer één maand voor het vertrek naar het buitenland de lijst van 

alle deelnemers aan Vlamo te melden. Dan is alles volgens Vlamo okay. 

 

De wijzigingen en coördinatie van de statuten worden unaniem goedgekeurd, en die zullen 

verder door de secretaris worden bewaard. 

 

Een definitief uitgewerkt exemplaar van de goedgekeurde statuten wordt aan huidig verslag 

gevoegd. 

 

3.- Overzicht activiteiten van het voorbije werkjaar 01 september 2017 - 31 augustus 2018: 

 

Marc blikt terug op het voorbije weerom sublieme orkestjaar, waarbij we tijdens het werkjaar 

van 01 september 2017 tot 31 augustus 2018, 8 concerten hebben gebracht. Vanaf de 

heropstart in 2007 werd met het concert in de kerk van Geluwe van verleden zaterdag het 

105de optreden gebracht. 

 

Ook de BJO Band (het housecombo) mocht in die periode 9 maal performeren. Als naar 

gewoonte wordt dan telkens een bedrag van 50,00 euro van de gage van 150,00 euro aan de 

kas van het Banjo-Orkest gestort. 

 

 

4.- Vooruitzichten voor het werkjaar 2018-2019: 

 

Dit lopende werkjaar zijn weerom reeds een aantal concerten vastgelegd, maar vooral wordt 

uitgezien naar onze tweejaarlijkse concertreis, nu naar Lermoos (Oostenrijk) in juli 2019. Op 

heden zijn reeds 63 deelnemers genoteerd. 

 

We hebben diverse concerten te danken aan Bernard De Tavernier die dank zij zijn connecties 

met Neos ons overal bij de vereniging in the picture kon plaatsen het voorbije jaar, en nog 

diverse malen in de toekomst. 

 

Via Johan Decramer zijn thans ook enkele concerten aangebracht in diverse WZC’s, zelfs tot 

in Vlaams Brabant. 

 

5- Financieel verslag: 

 

Martin, de ijverige penningmeester, heeft het financieel verslag opgesteld dat ter goedkeuring 

wordt voorgelegd. De vereniging beschikt nog steeds over een redelijk batig saldo. 

 

De rekeningen worden door een tweetal vrijwilligers, namelijk Geert en Jean-Marie nagezien 

en goed bevonden. De algemene vergadering keurt deze rekeningen unaniem goed. 
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Martin wordt lof gebracht voor zijn als steeds erg puik cijfer- en secretariaatswerk 

9.- Kwijting: 

 

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders over hun bestuursactiviteiten 

van het voorbije werkjaar. 

 

10.- Varia: 

 

a)- Fons wordt onder groot applaus gefeliciteerd met zijn 95ste verjaardag van heden. We 

wensen hem verder een goede gezondheid en toch nog een héle hoop jaren onder ons toe. 

 

b)- Dirigent Jacques drukt de wens uit dat de spelende leden in de mate van het mogelijke iets 

stipter zouden aankomen bij aanvang van de repetities, aangezien soms te veel tijd verloren 

gaat alvorens de repetities kunnen opstarten.  

 

c)- Toon Vanholme sluit zich daarbij aan, maar stelt toch luidop de vraag of repetities van 

telkens drie uren toch niet te lang uitvallen. Het laatste uur druipt de concentratie weg. In 

harmonies wordt gewoonlijk ook hoogstens twee uren na elkaar gerepeteerd. 

 

Er wordt besloten dit punt even nader te bespreken binnen het bestuur, en een eventuele 

wijziging slechts na de concertreis naar Lermoos door te voeren. 

 

 

 

 

Marc, verslaggever. 

 

 

 

Aangehecht document: gecoördineerde statuten van de feitelijke vereniging Banjo-Orkest. 
 


