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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 26 VAN MAANDAG 19 JULI 2021 

 

Locatie: buitenterras Cafetaria De Balokken in Wervik. 

Aanwezig: Marc Decramer, voorzitter en notulist - Rik Decramer - Frank Deleu - Martin 

Depuydt, secretaris-penningmeester - Bernard De Tavernier, ondervoorzitter - Yves 

Vandenbossche, voorzitter reiscomité - Felicien Wallays, pastvoorzitter. 

Verontschuldigd: Alfons Bouckaert, ere-dirigent - Jacques Lecluyze, dirigent - Johan Decramer 

-  Jan Verraes. 

 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid. Maar een aantal dringende zaken moeten 

worden overlegd, reden waarom het bestuur nu bij hoogdringendheid werd bijeengeroepen, te 

meer sommige leden binnenkort wegens vakantie niet bereikbaar zijn. 

 

2.- Goedkeuring verslag van 25 mei 2021 en de Epistola ex Ponto 25. 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 25 mei 2021 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 25. 

 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

De agenda vermeldt dienaangaande uiteraard nihil.  

 

4.- Stand van zaken en concerten in voorbereiding: 

 

a)- In eerste instantie wordt opnieuw verwezen naar de steeds aangepaste activiteitenkalender 

via secretaris Martin. Meer bepaald zijn de optredens op de dag van de feestviering op 05 

september 2021 en het optreden voor Neos Deerlijk op 07 september 2021 in het verschiet. 

 

Wat de feestdag van 05 september 2021 betreft is thans vastgelegd dat de mis wordt verzorgd 

niet in Ieper city of Langemark, maar wel definitief in Brielen om 10.30 uur. 

 

Na 16 maanden konden wij ook eindelijk terug samen zijn, ook onze repetities heropstarten, en 

we mochten tot ons genoegen beschikken over ons gewoon repetitielokaal van de Aula Debrie 

in het college. 
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Tijdens de eerste repetitie mochten wij de members die qua gezondheidsproblemen de laatste 

maanden fel getroffen waren terug verwelkomen. 

 

Maar nu stelt zich nog het gezondheidsprobleem van de belangrijkste member, namelijk onze 

dirigent Jacques.  

 

Het orkest trekt momenteel tijdelijk zijn plan met de sous-chefs Marc en Rik, ook met het oog 

op de twee eerder nabije optredens. Maar de hoop en stellige verwachting bestaan dat dirigent 

Jacques tegen die data terug onder ons zal zijn, en zelfs zal deelnemen aan de drie repetities die 

voorzien zijn voor de tweede helft van de maand augustus 2021.  

 

De voorbije twee repetities waren voor allen een blij weerzien. Maar één minder punt was dat 

tijdens de eerste repetitie de coronamaatregelen onvoldoende waren gevolgd. Maar er werd 

hieraan geremedieerd tijdens de tweede repetitie die op dat vlak okee was. 

 

b)- Ook werd tevens ons engagement reeds bevestigd voor vier eindejaarconcerten, namelijk 

op 28 november, 19, 20 en 21 december 2021. We willen die verbintenissen zeker nakomen, 

maar dan vraagt dit tevens dat we tijdig de voorbereidingen verder zullen kunnen doorvoeren. 

 

c)- Yves herhaalt het voorstel, wat ook wel tijdens het recente bezoek van Yves, Jan en Marc 

aan Fons in het WZC Pottelberg aan bod was gekomen, om uit eerbetoon aan Fons daar op een 

af te spreken datum in het WZC een huldeconcert te brengen. Dat voorstel werd door het bestuur 

unaniem goedgekeurd, maar het is op heden nog toekomstmuziek.  

 

Blijkbaar zou Bo Decramer daar beroepsmatig bepaalde contacten hebben. Bo legde 

ondertussen de contacten en zal spoedig voorstellen overmaken qua data. Maar ook hier dient 

er rekening mee gehouden te worden dat een WZC nog steeds bijzonder voorzichtig tewerk 

gaat. 

 

5.- Feest: 

 

Het feest gaat definitief door in Albion Hotel op zondag 05 september 2021. Na de misviering 

om 10.30 uur in Brielen komt het aperitief er aan in Albion Hotel, een uitgebreide barbecue, 

dessertje, veel plezier, zeer veel gezelligheid, en ook menig drankje.  

 

Wat de prijs betreft heeft Marc vanwege de verantwoordelijke, namelijk Ruth Decramer, een 

uitgebreid voorstel ontvangen van aanbod catering en prijszetting. Dit wordt uitgebreid 

besproken en volmondig goedgekeurd.  

 

De prijs per persoon zal voor de kas 69,00 euro bedragen all in, ook de dranken  tot 16.00 uur, 

waarna die drankkosten ten laste zijn van wie bestelt. 

 

Kortelings zullen alle leden, muzikanten, logistiekers, partners en alle beschermleden de 

definitieve uitnodiging ontvangen met vraag tot spoedige inschrijving en betaling. 

 

Maar uit erkentelijkheid naar allen toe, ook na de voorbije ellendige periode die op allen heeft 

gewogen, beslist het bestuur aan allen die inschrijven een korting uit de kas toe te staan, zodat 

de inschrijvingsprijs per hoofd de som bedraagt van 55.00 euro. 
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6- Reiscomité: 

 

De voorzitter herinnert er aan dat we toevallig thans twee jaren geleden vertrokken op onze 

vijfde concertreis, naar Lermoos. 

 

Het bestuur had één jaar geleden beslist om de zesde tweejaarlijkse concertreis, voorzien voor 

nu juli 2021 te verdagen naar juli 2022. 

 

Evenwel stellen zich een aantal erg pertinente vragen hieromtrent: 

 

- wat met de verdere evolutie van de coronacrisis. Zal die dan voorbij zijn? 

 

-de gezondheidsperikelen van een aantal members gedurende het voorbije halfjaar leren dat we 

van dergelijke perikelen ook niet vrij zijn tijdens een concertreis. 

 

-de leeftijd van allen schrijdt langzaam aan vooruit. 

 

-sommige deelnemers uit het verleden zien nogal op tegen de lange busreis van de voorbije 

reizen. 

 

- wanneer de concertreis 2022 wordt georganiseerd is het thans reeds méér dan twaalf uur 

voorbij om nog de voorbereidingen te starten.  

 

-kunnen we nog naar dezelfde streek terug? Is die qua concerten aldaar niet een beetje uitgeput? 

Kunnen we nog rekenen op Hans en Christa, nu ook Christa met gezondheidsperikelen 

worstelt? 

 

- wat als bepaalde sleutelposities in het orkest om welke reden dan ook niet aan de reis kunnen 

deelnemen? 

 

Vandaar dat de voorzitter de volgende vragen stelt: 

 

a)- maken we nog een zesde concertreis? 

b)-zo ja, wanneer? 

c) zo ja, waarheen? 

 

Diverse opinies: never change an winning team, dus waarom niet terug naar Lermoos waar de 

huisvesting perfect was. De plaatsen van optredens in 2019 kunnen terug gecontacteerd worden 

met het oog op nieuwe performances. Men was er over ons wel bijzonder tevreden. 

 

Of zoeken we een plaats dichterbij? Bvb. de Elzas in Frankrijk? Het Zwarte Woud in Duitsland? 

 

Het bestuur opteert ervoor de beslissing over dit alles op te schorten gedurende de eerstkomende 

zes maanden. In elk geval wordt een concertreis anno 2022 niet weerhouden. Maar tegen het 

jaareinde zullen we over alles meer klaarheid hebben. Zo er tot een reis beslist wordt is er dan 

voldoende tijd om dergelijke reis 2023 voor te bereiden. 

 

Maar belangrijk bij dit alles is: hoe denken de members van ons orkest hierover? 

 

Het bestuur beslist dan finaal dat de voorzitter en secretaris een aantal gerichte vragen 
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binnenkort aan alle members via e-mail zullen voorleggen met verzoek spoedig hun opinie 

hierover mede te delen. 

 

7.- De BJO Band: 

 

De BJO Band heeft ondertussen sinds eind juni de repetities hernomen in het café van 

‘Margrietje in Winkel’. De groep en niet in het minst Margrietje zelf waren oeverloos gelukkig 

die te kunnen heropstarten. 

 

Ondertussen kon via het boekje van ‘Met Neos op de planken’ de Band reeds een tweetal 

optredens aanvang januari 2022 versieren. 

 

Maar aanbiedingen vanuit welke hoek ook zijn altijd welkom. Hoe méér, hoe liever. 

 

8.- Varia: 

 

a)- Neos nationaal nodigde zowel het Banjo-orkest als de BJO Band uit om hun deelname aan 

de nieuwe editie van ‘Met Neos op de planken’ te hernieuwen. 

 

Dit bracht, los gezien van de coronaperiode, toch reeds een aantal concerten voor beide met 

zich mee, zodat het bestuur de deelname volmondig goedkeurt. Indien alles hopelijk binnenkort 

weer losloopt, zal de kostprijs hiervan, die meer dan redelijk is (dank zij de tussenkomst van 

Bernard) , zichzelf terugwinnen. 

 

9.- Ubi et quando? 

 

Voorlopig werd nog geen datum bepaald voor de volgende vergadering. Eenmaal alles terug 

verder ten goede evolueert zal de volgende vergadering meteen worden ingeplant. 

 

 

 

Marc, notulist. 


