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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 5 VAN 05 JULI 2017 

Locatie: ontvangst door Felicien en Agnes, in het lustprieel, waar het weerom aangenaam 

vertoeven was. 

Aanwezig: Fons Bouckaert, ere-dirigent, Felicien Wallays, voorzitter, Jacques Lecluyze, 

dirigent, Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Johan Decramer, Bernard De Tavernier, 

Yves Vandenbossche, Marc Decramer, notulist. 

Verontschuldigd: Rik Decramer, Frank Deleu, Jan Verraes. 

 

AGENDA:  

 

1.- Goedkeuring verslag vorige vergadering (30 mei 2017): 

 

Het verslag wordt goedgekeurd, alsmede de nieuwsbrief Epistola ex Ponto 4. 

 

2.- Evaluatie voorbije concerten: 

a)- Elverdinge, Neos, 16 juni 2017: het was een eigenaardige en ongebruikelijke opstelling 

wegens een weinig diepgaand podium. We zaten tevens zonder onze vaste logistiekers, maar 

Regi, broer van Gery, heeft samen met deze laatste behoorlijk zijn streng getrokken. De 

organisatoren waren volgens Bernard content. 

Maar achteraan in de zaal hoorde men weinig banjo en zang. Vandaar in de toekomst vier 

boxen voorzien i.p.v. twee. 

b)- Ingelmunster, WZC,Maria’s Rustoord, 21 juni 2017: het was zeer warm, maar iedereen 

bleek zeer tevreden. 

c)- Watou, feest Jan Adriaen, 23 juni 2017: de avond verliep erg aangenaam en gezellig, maar 

de timing van de avond was iets te weinig strikt. 

 

3.- Concerten in voorbereiding: 

a)- 21/07/201/ tot 28/07/2017 : 6 optredens gedurende de concertreis: is okee. De affiches 

zijn klaar. Wie wil bekomt in de volgend erepetitie een affiche voor zijn archieven. 

b)- Urban Trail Ieper, 15 oktober 2017: opnieuw werd ons orkest uitgenodigd om deel te 

nemen aan de Urban Trail Ieper, die dit jaar doorgaat op 15 oktober 2017. We dienen onze 

college-directeur, dhr . Mathieu Dehaene in ere te houden, die samen met onder meer de 

schoonzoon van Rik deel uitmaakt van de organisatie. Het optreden werd aldus toegezegd. 
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c)- Najaar 2017: concert in eigen beheer in Ieper of Oostende: wordt verder opgevolgd door 

Bernard en Rik. Oostende zou dus ook een mogelijke plaats zijn naast Ieper. 

d)- Marke, concert 02 december 2017: dit concert is ondertussen wegens niet-beschikbaarheid 

van de zaal in Marke verdaagd naar vrijdag 20 april 2018. Martin maakt hiervoor een doodle 

op. 

e)- Mesen, Kerstconcert 08 december 2017: pro memorie: ten gepaste tijde zal afgesproken 

worden met de organisatoren voor de aanmaak door ons van de affiches. 

f)- Kerstconcert, Sint Janskerk te Kortrijk, 17 december 2017: dit is een concert in ‘eigen 

beheer’. D.w.z. dat er enige technische en promotionele ondersteuning zal gevraagd worden 

aan de leden. 

g)- Een eventueel Kerstconcert in Hooglede is momenteel in voorbereiding. 

h)- Geluwe, Neos, 04 januari 2018: Geluwe, Neos: namiddagconcert.  

i)- Nieuwjaarsviering, Wervik: de data van 04 februari of 11 februari 2018 worden 

weerhouden, in afwachting dat de parochie St. Medardus definitief de datum voor de 

misviering van zelfde dag bevestigt. 

j)- Zondag 01 juli 2018: Koksijde: misviering kerk Ter Duinen: is voorgesteld voor deze 

datum, maar nog te bevestigen door de organisatie. 

 

4.- Nieuwe CD: 

De nieuwe CD ‘Fijnbesnaard’ is volledig klaar en werd door Jacques opgehaald bij Hans 

Vandaele in Brugge, waarvoor onze dank. 

De CD wordt aangeboden aan de prijs van twaalf euro, terwijl de prijs voor de vroegere CD’s, 

waaronder ‘Destijds’, behouden blijft op tien euro. 

Elke muzikant bekomt gratis een CD. 

 

5.- Concertreis 2017: 

a)- Yves aanvaardt de weinig boeiende opdracht om de taak van kassier tijdens de reis op zich 

te nemen, waarvoor onze gemeende appreciatie. 

b)- Na het middagconcert in Oberstdorf genieten wij zoals vier jaren geleden van de maaltijd 

in de Biergarten. Maar de uitbaatster wenst dat het orkest, eerder in een minibezetting, nog 

wat entertainment zou brengen. Het Housecombo zal die taak op zich nemen, en nog enkele 

Duitstalige liederen in de playlist opnemen, om de ‘Deutsche Leute’ te behagen. 

 

6.- Varia: 
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a)- de cardigans zullen tijdens de komende repetitie aan de members ter beschikking gesteld 

worden. Ze zien er prachtig uit. 

b)- Marc stelt voor dat de bagage voor de concertreis de avond voor het vertrek, dus de 

donderdagavond, naar het college zou kunnen gebracht worden. Maar dit lijkt geen must te 

zijn. Desgevallend kan met Johan Leplae worden afgesproken zo dit verder zou gewenst 

worden. 

c)- Er wordt beslist dat de nieuwe zangeres die ons vervoegt ingevolge het afscheid van Julie 

na de concertreis, Maria Degroote, als aanvaard mag worden aangezien. 

d)- Het aangepaste repetitieschema voor het najaar zal binnenkort door Martin na 

samenspraak met dirigent Jacques aan allen worden toegestuurd. 

Maar er wordt vastgesteld dat in elk geval met het oog op het concert in Geluwe van 04 

januari 2018 een repetitie noodzakelijk zal zijn. Dit zou moeten geschieden tijdens het 

Kerstreces wat geen evidentie is, maar ‘Ordnung muss sein’. Dus zal de repetitie doorgaan op 

donderdag 27 december 2017 om 18.00 uur. 

 

7.- Datum volgende vergadering: 

De volgende vergadering gaat door op 05 september 2017, ditmaal ‘at the seaside’ bij Johan 

en Linda in Oostende-Mariakerke. 

 

Marc, notulist 

 


