
Waarde vrienden en vriendinnen muzikanten, logistiekers en beschermleden, 

 

 

 

Tijdens de algemene vergadering van zaterdag 25 januari 2020 hebben onze muzikanten en 

logistiekers bij het beëindigen van mijn tweejarig mandaat als voorzitter van het Banjo Orkest 

mij de eer voorbehouden om hieraan een verlengstuk te mogen breien, meer bepaald een nieuw 

tweejarig mandaat als voorzitter. Een eer? Ontegensprekelijk, maar ook tegelijk een bijzonder 

genoegen! Immers, een beetje ijdelheid is elke mens eigen, zo doende ook aan mij, ik wil dit 

niet verdoezelen. Maar het leek me ook wel een uiting van appreciatie voor het werk dat wij 

allen samen, muzikanten en logistiekers, met de eeuwige steun van onze beschermleden hebben 

mogen presteren. 

 

We hadden vooral in het voorbije jaar 2019 onnoemelijk veel deugd van elkaar. Liefst 16 

concerten konden we tijdens dat jaar brengen, maar waarbij we zo vele innig mooie 

herinneringen behouden aan onze vijfde concertreis, ditmaal naar Lermoos (Oostenrijk) en om 

niet te vergeten ons weergaloos feestweekend van 29 en 30 november ll., naar aanleiding van 

de viering van ons zestigjarig bestaan. Schitterende herinneringen die men ons in elk geval 

nooit meer afneemt. 

 

Ondertussen draaft het banjo-Orkest met rustige galop naadloos verder. Ons ‘orderboekje’ voor 

het jaar 2020 geraakt stilaan goed gevuld, waarbij we onder meer voor eind december opnieuw 

vier kerstconcerten mochten inschrijven. Maar ook onze ‘gewone’ concerten komen er aan, wat 

ook zoals in de voorbije paar jaren voornamelijk te danken is aan de tomeloze inzet van onze 

Public Relations man Bernard De Tavernier. Ik zwaai hem zeer terecht hier uitgebreid alle lof 

toe! 

 

Op 23 februari 2020 vieren wij onze jaarlijkse nieuwjaarsviering die zoals in het verleden 

opnieuw een door iedereen fel gesmaakte activiteit zal worden. Zoiets verenigt mensen, en 

maakt onze reeds hechte onderlinge vriendschapsband des te sterker en gewoon 

onverbreekbaar. 

 

Kortom, als voorzitter ben ik er van meet af aan klaar voor en ik heb er alle vertrouwen in, 

temeer we zoals steeds op uw gedrevenheid en onverdroten inzet zullen mogen rekenen. 

Daarvan ben ik ten zeerste en zonder enige twijfel ten volle overtuigd. 

 

We gaan er aldus allen samen opnieuw tegen aan. En ik ben u allen zeer dankbaar dat ik voor 

de komende twee jaren terug het leiderschap van dergelijke sublieme groep zal mogen 

waarnemen. Ik zal zeker zoals de voorbije twee jaren terug pogen uw vertrouwen niet te 

beschamen. 

 

Voor het overige en als slotsom refereer ik graag naar de stijlspreuk die evenwel zoveel 

inhoudelijk betekent, en die volgens het bestaande officiële protocol een brief gericht aan de 

Koning der Belgen afsluit: ‘ ik blijf van u de getrouwe en nederige dienaar! 

 

 

 

Marc Decramer 
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