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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 28 VAN 22 FEBRUARI 2022 

 

Locatie: Cafetaria De Balokken in Wervik. 

Aanwezig: Marc Decramer, voorzitter en notulist - Martin Depuydt, secretaris-penningmeester 

- Johan Decramer, lid - Rik Decramer, lid - Bernard De Tavernier, ondervoorzitter - Jacques 

Lecluyze, dirigent - Yves Vandenbossche, voorzitter reiscomité - Jan Verraes, lid. 

Verontschuldigd: Alfons Bouckaert, ere-dirigent - Frank Deleu, lid - Felicien Wallays, 

pastvoorzitter. 

 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij is net als iedereen tevreden dat alles 

stilaan terug in zijn plooi valt, en drukt de hoop uit dat we ditmaal sinds aanvang februari 2022 

voor goed vertrokken zijn en de coronatijden definitief achter ons kunnen laten. 

 

2.- Goedkeuring verslag van 21 september 2021 en de Epistola ex Ponto 27. 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 21 september 2021 wordt goedgekeurd, alsmede 

de nieuwsbrief Epistola ex Ponto 27. 

 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

a)- concert op 28 november 2021 te Sijsele: 

 

De organisatoren waren uiterst tevreden over het optreden, en drukten achteraf de wens uit om 

in de toekomst nogmaals met het orkest te kunnen samenwerken. De groep werd ook na het 

optreden zeer gastvrij onthaald. 

 

Op te merken valt in de rand dat zowel dit optreden als het optreden hierna dienden te 

geschieden zonder voorafgaande repetities (covid-maatregelen), maar dat niettemin prima werd 

geperformeerd. 

 

b)- misviering kerk St. Elisabeth te Kortrijk op 09 januari 2022: 

 

Ook hier was men zeer tevreden over hetgeen het orkest in de misviering heeft gebracht. Er was 

ook een grote aanwezigheid in de kerk. Jammer genoeg en tot zijn spijt mocht de pastoor ons 

wegens de covid-maatregelen achteraf geen receptie aanbieden wat hij ten zeerste had gewenst. 

Maar er werd door het orkest van de nood een deugd gemaakt, aangezien we elkaar toch 
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absoluut een gelukkig nieuwjaar wilden toewensen. Er werd gezorgd voor een receptie 

achteraan in de kerk, met dank aan Rik en Myriam die hun drankkelders hadden opgezocht en 

voor menig natje hebben gezorgd. Vooral dank aan Martin voor de prima organisatie. De 

aanwezige leden, hun partners en beschermleden waren gelukkig met dit initiatief. 

 

4.- Komende concerten: 

 

a)- Hiervoor wordt in eerste instantie verwezen naar de activiteitenkalender die iedereen reeds 

voordien vanwege secretaris Martin heeft ontvangen: Westouter op 18 juni 2022, Bissegem op 

29 september 2022 en Heule op 15 december 2022. 

 

Martin zal met Marc even de situatie van 2021 overlopen om na te gaan welke en hoeveel 

optredens wij dat jaar door corona hebben zien voorbijvliegen. De organisatoren die telkens 

hun activiteit dienden af te blazen hebben ons toen steeds verzekerd dat uitstel hoegenaamd 

geen afstel was, zodat we zullen pogen de draad weer op te nemen voor organisatie in 2022. 

 

b)- Daarbij komt dit jaar de ‘top of the bill’, namelijk onze concertreis naar Gengenbach (Zwarte 

Woud) wat een hoogtepunt van het jaar zal uitmaken (zie verder). 

 

Tevens zal ten gepaste tijde uitgekeken worden naar een nieuwe sublieme jaarviering, zoals 

aanvang september 2021 in Albion Hotel Ieper. 

 

c)- Bo Decramer had het op zich genomen om even te informeren in WZC Pottelberg of er een 

optreden kon ingepland worden tere ere van eredirigent en stichter Alfons Bouckaert. Door 

corona kon dit voorheen niet doorgevoerd worden, maar men zag er wel brood in. Aan Bo zal 

gevraagd worden de contacten thans terug op te nemen. 

 

5.- Neos: regionale activiteit op 14 juni 2022 in Puurs: 

 

Via Bernard ontvingen wij een uitnodiging om zoals het in het verleden al reeds gebeurde, deel 

te nemen aan hun regionale activiteit te Puurs op 14 juni 2022, waar wij via een stand ons orkest 

kunnen voorstellen. Praktisch alle Neos-afdelingen uit Vlaanderen komen hier op af, zodat het 

bestuur besloot andermaal deel te nemen. Bernard en Yves zullen het nodige doen en de stand 

die dag bevolken. 

  

Er mag tevens wat info over de BJO Band ter beschikking worden gesteld, en er kan een 

verdeling van de kosten voor deelname tussen de beide groepen worden verricht. 

 

6.- Algemene vergadering van het orkest: 

 

Thans dient de algemene ledenvergadering van het orkest plaats te grijpen zoals statutair 

bepaald. Die geschiedt jaarlijks, maar ondertussen eindigt ook het tweejaarlijks mandaat van 

Marc als voorzitter, zodat tijdens die vergadering tot verkiezing van de voorzitter moet worden 

overgegaan. Door corona kon de vergadering (geen bijeenkomsten mogelijk) niet in de maand 

januari 2022 plaatsgrijpen. 

 

Martin zal eerst een doodle aanmaken wat betreft alle vanaf nu tot eind juni te voorziene 

repetities, en op basis van de resultaten zal worden nagegaan welke zaterdag-datum de grootste 

aanwezigheid van de leden vertoont zodat dan terstond de algemene vergadering tijdens het 

tweede deel van een zaterdagvoormiddag zal worden ingepland. 
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7.- Hernemen van de repetities: 

 

Tijdens de coronaperiode werden door de maatregelen van de overheid de mogelijkheden tot 

repeteren steevast beperkt en zelfs gedurende maanden tenietgedaan. Marc mocht een mooie 

afspraak maken met directeur Mathieu Dehaene, in die zin dat onze repetities zodra de overheid 

het toeliet (februari 2022) mochten hernomen worden elke zaterdag. Er is slechts één conditie: 

er mag door ons altijd op zaterdag gerepeteerd worden zolang er geen enkele schoolactiviteit 

op die zaterdagen doorgaat. De groep is de directie van het college hiervoor erg dankbaar. 

 

Maar wat in het verleden ook niet kon, mag voortaan wél: we mogen opnieuw van de bar 

gebruikmaken tijdens de breaks van de repetities. 

 

Martin zal zoals gezegd weldra een doodle versturen met een overzicht van alle voorziene 

repetities tot eind juni 2022. Vooral de laatste weken zullen erg belangrijk zijn aangezien kort 

hierop onze concertreis volgt. 

 

8.- Betaling lidgelden: 

 

Elk jaar worden onze leden uitgenodigd om hun jaarlijks lidgeld van onze feitelijke vereniging, 

namelijk 5 euro, te betalen. Dit is evident niet met de bedoeling onze kas te gaan spijzigen, 

maar aangezien we een feitelijke vereniging uitmaken met statuten, en aangesloten zijn bij 

Vlamo, moeten wij steeds ons correcte ledenaantal kunnen rechtvaardigen. 

 

Penningmeester Martin bevestigt dat alle leden hun lidgeld hebben betaald. 

 

9.- Werkgroep ‘concert in eigen beheer’ op 05 november 2022: 

 

De werkgroep die ontstond naar aanleiding van het jubileumconcert november 2019 had, zoals 

voorheen medegedeeld en goedgekeurd, ondertussen het initiatief genomen om terug in de loop 

van 2022 een concert in eigen beheer te organiseren in het college. Dit zo een beetje in de trant 

van het jubileumconcert van november 2020. 

 

De werkgroep is een groep die ‘werkt’ en kwam reeds enkele keren bijeen. Binnenkort is dat 

opnieuw het geval (maart 2022). Maken er deel van uit, Mark Verraes, Johan Leplae, Freddy 

Dusselier, Gery Vermeersch, Bo Decramer, Martin Depuydt, Marc Decramer.  

 

Het bestuur en alle leden zullen verder van deze organisatie op de hoogte worden gehouden. 

 

De vraag stelt zich of de groep hierbij zoals bij het jubileumconcert een ‘goed doel’ hieraan zal 

verbinden. Marc deelt mede dat de werkgroep hiervoor niet onmiddellijk iets voelt. Maar dat 

zal verder uitgeklaard worden. Waarom zou het ‘goed doel’ niet eens gewoon ons ‘doel’ van 

het orkest zelf kunnen zijn, zonder verdere franjes. 

 

 

11.- Concertreis Gengenbach van 28 juni t/m 06 juli 2022: 

 

Het reiscomité heeft tot op heden heel wat werk verricht, en de reis krijgt volkomen gestalte. 

 



4 
 

a).- Het hotel in Gengenbach is definitief vastgelegd, onder voorbehoud uiteraard mochten 

ondertussen opnieuw covid-toestanden uitbreken. Dat zal later moeten blijken wanneer de reis 

nadert. 

 

b).- Het probleem was dat in eerste instantie het comité, na meer dan twintig schriftelijke 

contactnamen met allerlei dorpen en gemeenten in het Zwarte Woud weinig of geen reactie 

bekwam. Uiteindelijk bleken dan slechts 2 organisatoren geïnteresseerd…  

 

Bernard, onze gerenommeerde Duitsland- en vooral Duitse-taal-kenner is dan aan het werk 

getogen, en heeft ondertussen zowaar meer dan 120 telefoons gepleegd, met een fantastisch 

resultaat. Hij kon na korte tijd liefst 6 concerten versieren op diverse plaatsen, die evenwel 

allemaal niet ver van Gengenbach gesitueerd zijn. Het werd zelfs zo dat Bernard er de stop heeft 

moeten op plaatsen, omdat we er uiteindelijk…teveel zouden gehad hebben. 

 

c).- Gery en Marc trekken van 09 t/m 11 of 12 maart e.k. naar het Zwarte Woud om ter plaatste 

overal persoonlijke contacten te hebben met de toegezegde organisatoren, duidelijke afspraken 

te maken, het hotel in Gengenbach waar we zullen vertoeven te bezoeken, enz. Er zal nadien 

uitgebreid relaas volgen van hun werkzaamheden.  

 

d).- Tine zorgde andermaal voor een puik verslag van de vergadering van het reiscomité 

waarvoor onze dank. 

 

e).- De vraag stelt zich of de groep best geen annuleringsverzekering zou aangaan, mocht naar 

de periode van het vertrek toe de concertreis door covid niet kunnen doorgaan en we 

vergoedingen aan het hotel riskeren. Er worden diverse mogelijkheden vooropgesteld, en 

Bernard had dienaangaande reeds ervaring via een van zijn organisaties Neos. De kostprijs toen 

bedroeg een goeie 3 euro per dag per lid. 

 

Marc zal Vlamo aanspreken, bij wie wij ook op het gebied van verzekering zijn aangesloten, 

om te vragen of hun huisverzekeraar, de N.V. Belfius, dergelijke annuleringsverzekering kan 

aanbieden tegen een redelijke prijs. Wellicht kan Belfius een interessant contract voorschotelen 

nu zij de diverse activiteiten-verzekeringen van de aangesloten leden van Vlamo in hun 

portefeuille hebben. Verder nieuws volgt. 

 

Terloops wordt opgemerkt dat bij onze gewone concert-activiteiten niet alleen alle spelende 

leden, logistiekers, maar ook de CD-dames verzekerd zijn tegen onheil. Maar Marc kan er aan 

toevoegen dat via Vlamo en Belfius bij de concertreis een brede ongevallenverzekering geldt, 

ook de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden, en dit voor alle deelnemers aan 

de reis zoals in het verleden ook reeds het geval was. Maar dan zullen Martin en Marc ervoor 

zorgen dat tijdig bij Vlamo de correcte deelnemerslijst wordt ingediend.  

  

f)- Het is duidelijk dat wij tijdens de concertreis gezien de verhindering van Zurab en het 

overlijden van Luc geen gitarist in onze groep hebben, behalve Rik die heel wat moet 

combineren. 

 

Marc zal Marc Poot met wie hij geregeld contacten heeft, er over aan spreken of hij toch niet 

zou deelnemen. Zo dit niet geval is, zal Rik dan Stee Herman met zelfde vraag contacteren. 

 

 

12.- Varia: 
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a)- De BJO Band: 

 

Marc deelt terloops mede dat ook de BJO Band op hetzelfde moment als het B.O. de repetities 

heeft hervat. Ondertussen konden zij reeds vier optredens op korte termijn versieren, twee in 

maart 2022 (Dadizele en Aalbeke) en twee in april 2022 (Hulste en Kortrijk). 

 

In de hoop dat het tempo thans ook kan opgedreven worden wat betreft het B.O. zelf. 

 

b)- Marc suggereerde tijdens de vorige vergadering  om er eens over na te denken, nu we niet 

meer over een kind- dan wel dame-stem beschikken, om een aantal toch wel erg mooie 

zangnummers muzikaal over te schakelen naar een instrumentaal. Maar dan dienden wel een 

aantal aanpassingen (de solo’s) te gebeuren. We zagen Rik bvb. niet onmiddellijk zingen over 

‘een bloemetje aan het (ziek)bed van een meisje’☺…. 

 

Er werd onder meer verwezen naar ‘Weideblomke’, ‘Mimosa’. 

 

Dirigent en Grote Muzikale Leider Jacques heeft ondertussen de hand aan de ploeg geslagen, 

en ondertussen konden wij in de repetities reeds oefenen op deze aangepaste versies, die prima 

klinken. 

 

 

13.- Ubi et quando? 

 

Voorlopig wordt nog geen datum bepaald voor de volgende vergadering. Eenmaal alles verder 

evolueert zal de volgende vergadering via voorzitter en secretaris meteen worden ingepland. 

 

 

 

Marc, notulist. 


