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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 6 VAN 05 SEPTEMBER 2017 

Locatie: ontvangst door Johan en Linda, in hun penthouse aan de zee. 

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

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

Yves Vandenbossche, Frank Deleu, Jan Verraes. 

Verontschuldigd: Rik Decramer, Marc Decramer, notulist 

 

AGENDA:  

 

1.- Goedkeuring verslag vorige vergadering (5 juli 2017): 

 

Het verslag wordt goedgekeurd, alsmede de nieuwsbrief Epistola ex Ponto 5. 

2.- Evaluatie voorbije concerten: 

Concerten Duitsland en Oostenrijk:  Het feit van het slechte weer verplichte ons om binnen te 

spelen. Dit was uiteindelijk positief gezien meestal een zaal met goede akoestiek en een 

luisterend publiek. 

3.- Evaluatie Concertreis 2017: 

• Het reiscomité heeft zelf nog geen evaluatie gemaakt (en zal dit heel binnenkort doen) 

• De algemene evaluatie is positief. 

• De rekening sluit af met een positief saldo. De CD verkoop bracht 660 € op; de 

Spendekiste 997 €. Er wordt beslist om het (nog te maken) fotoboek gratis te schenken 

aan de deelnemers aan de reis. Het bestuur is unaniem van oordeel dat de door Jacques 

en Bernard in het verleden gemaakte kosten voor de prospectie ter plaatse billijk 

moeten vergoed worden.  

• Volgende opmerkingen en/of suggesties worden gemaakt zonder afbreuk te doen aan 

de algemeen positieve evaluatie maar in het licht van een (eventuele) volgende reis: 

o Fons maakt de opmerking dat de stadsbezoeken onder leiding van Geert van 

een hoog niveau waren. Het gebruik van de “oortjes” wordt unaniem positief 

bevonden. 

o Het hotel wordt ook positief ervaren mits volgende commentaar: 

▪ Soms wat onderbemand voor de bediening. (Vonden volgens de baas 

geen personeel) 

▪ Hotel is nogal afgelegen tov grotere centra wat individuele uitstappen 

bemoeilijkt 

▪ De hotelbaas is blijkbaar zeer tevreden over ons en wil eventueel mee 

zoeken naar concertoptredens  
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▪ Prijs/kwaliteit is het hotel uitstekend. Hierdoor kon de reis aangeboden 

worden aan een zeer lage prijs, rekening houdend dat de reis 

grotendeels volpension was.  

▪ Sommigen vinden blijkbaar het programma nogal druk en zouden bijv. 

’s morgens wat rustiger willen ontbijten of wat meer vrijheid hebben. 

Hiertegenover wordt gesteld dat bij andere begeleide reizen de 

vrijheidsgraden voor de deelnemers zeker niet groter zijn. 

• Er zal ter gelegenheid van de algemene vergadering bij de leden gepolst worden naar 

de interesse in een volgende concertreis  

 

4.- Concerten in voorbereiding: 

a)- Urban Trail Ieper, 15 oktober 2017: er wordt gevraagd naar locatie, tijdstip en 

parkeermogelijkheid. RIK. 

Er is blijkbaar in Roeselare een gelijkaardig initiatief. Vraag of we ons hiervoor kandidaat 

moeten stellen. Jacques is niet wild enthousiast.  

b)-  2018: 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. 

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

van de zaal in Marke verdaagd naar vrijdag 20 april 2018 en ligt definitief vast. 

 d)- Mesen, Kerstconcert 08 december 2017:  

Jacques heeft enkele nieuwe nummers klaar ter aanvulling van ons programma van De Panne 

van verleden jaar. 

pro memorie: ten gepaste tijde zal afgesproken worden met de organisatoren voor de aanmaak 

door ons van de affiches. 

e)- Kerstconcert, Sint Janskerk te Kortrijk, 17 december 2017 om 15.00 u: dit is een concert 

in ‘eigen beheer’. D.w.z. dat er enige technische en promotionele ondersteuning zal gevraagd 

worden aan de leden. 

Ons programma kan eventueel aangevuld worden door een paar klassieke meezingers 

begeleid door de kosteres Brigitte op het kerkorgel 

Ingangsprijs: 10 € en kinderen < 12 j gratis. 

Receptie: 1 glas (Glühwein) gratis tegen voorlegging van ingangskaart. Na te zien of de 

kerkfabriek “iets” kan sponsoren.) 

Jan werkt dit verder uit samen met een werkgroep ad hoc. 

Barbara De Geetere en gezin hebben al toegezegd om te helpen  

 

f)- Geluwe, Neos, 04 januari 2018 om 14.00 u: Geluwe,zaal Ter Linde : namiddagconcert.  



3 
 

g)- Nieuwjaarsviering, Wervik: rekening houdend met verschillende beperkingen in de keuze 

van de datum wordt gekozen voor 28 januari. De zaal ligt nog niet vast. De “Wervikanen” 

werken dit verder uit. 

h)- Zondag 01 juli 2018: Koksijde: misviering kerk Ter Duinen: datum is intussen bevestigd. 

organisatie. (PS. Blijkbaar heeft Jacques een probleem op de datum van 1 juli. Wordt verder 

nagekeken) 

5.- Nieuwe CD: 

Volgend commentaar wordt nog gegeven bij de nieuwe CD: de reacties zijn overwegend 

positief. Een paar onvolkomenheden zijn onvermijdelijk voor een amateurs ensemble. 

De prijs van 12 € lijkt gepast.  

6.- Varia: 

a)- lidgeld: om juridische en verzekeringstechnische  redenen is het noodzakelijk om lidgeld 

te innen. Eerlang zal daarom 5 € lidgeld gevraagd worden aan de leden. De vraag wordt 

gesteld of dit ook moet gevraagd worden aan de beschermleden om hen desgevallend te 

verzekeren. Volgens Martin kunnen zij telkens dit nodig is nominatief – en mits betalen- 

verzekerd worden door Vlamo 

b)- Er wordt gevraagd of bedrijfsbezoeken nog altijd kunnen georganiseerd worden. Dit kan. 

Tijdens de algemene vergadering zal gepeild worden naar de interesse.  

 

Felicien, inspringend notulist 

 


