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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOAL EX PONTO VAN 13 NOVEMBER 2017 

Locatie: ontvangst door Bernard en Annemie, als naar gewoonte bijzonder verzorgd en 

gezellig. 

Aanwezig: Fons Bouckaert, ere-dirigent, Marc Decramer, voorzitter en notulist, Felicien 

Wallays, Jacques Lecluyze, dirigent, Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Johan 

Decramer, Rik Decramer, Bernard De Tavernier, Yves Vandenbossche, Jan Verraes. 

Verontschuldigd: Frank Deleu. 

 

AGENDA:  

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom tijdens zijn eerste bestuursvergadering als 

voorzitter, en dankt allen, ook alle andere leden van het orkest, voor het in hem gestelde 

vertrouwen, en hij bevestigt dat hij tijdens de komende twee jaren oprecht zijn best zal doen, 

ons orkest ter ere. 

 

2.- Goedkeuring verslag vorige vergadering, aanduiding en bevestiging functies: 

 

a)- De verslagen van de bestuursvergadering van 18 september 2017 en van de algemene 

vergadering van 28 oktober 2017 worden goedgekeurd, alsmede de nieuwsbrief Epistola ex 

Ponto 6. 

b)- Aanduiding ondervoorzitter: 

Marc verwijst naar onze statuten die het toelaten onder de leden van het bestuur een 

ondervoorzitter aan te duiden. Een voorzitter kan door omstandigheden wel eens verhinderd 

zijn, om welke reden dan ook, zodat het hem aangewezen lijkt dat een ondervoorzitter, die de 

voorzitter waar nodig vervangt, wordt aangeduid. Hij stelt voor Bernard De Tavernier, gezien 

zijn mooie score tijdens de voorzittersverkiezing, met instemming van allen aan te stellen als 

ondervoorzitter. Bernard wil dit aanvaarden, onder de conditie dat hieruit niet zonder meer 

gevolgtrekkingen voor de toekomst moeten worden afgeleid. 

Het bestuur stelt unaniem Bernard als ondervoorzitter aan. 

c)- Bevestiging secretaris-penningmeester: 

Martin is terug bereid gevonden om het gecombineerde ambt van secretaris én van 

penningmeester aan te nemen.Weliswaar stelt Martin dat hij bereid is dit te aanvaarden, maar 

onder het voorbehoud dat dit geldt voor de komende twee jaren. Hierna dient de zaak dan 

opnieuw te worden bekeken.Met veel appreciatie keurt het bestuur deze bevestiging door 

Martin goed. 

d)- Notulist: 
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Marc is akkoord om zoals tijdens de voorbije twee jaren het notuleren van de vergaderingen, 

alsmede de redactie van de Epistola ex Ponto verder op zich te nemen. 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

a)- Het voorbije optreden tijdens de Urban Trail in Ieper van 15 oktober 2017 wordt zoals de 

vorige keer positief geëvalueerd. We traden op in de Schouwburg van Ieper, op het podium, 

waar de deelnemers op hetzelfde podium voor ons voorbij kwamen gelopen. Rik bevestigt ons 

dat ons optreden bijzonder goed werd gesmaakt, en het bestuur benadrukt hierbij dat we 

hierdoor een van de mede-organisatoren, namelijk Mathieu Dehaene, directeur van het St. 

Aloysiuscollege, alsmede Bart Callens, schoonzoon van Rik, terug een bijzonder genoegen 

hebben verschaft. 

De volgende editie zou doorgaan in Bellewaerde. Het bestuur bevestigt dat het BO bereid is 

om volgend jaar desgewenst terug zijn bijdrage te leveren aan het evenement. 

4.- Concerten in voorbereiding: 

a)- Mesen, Kerstconcert 08 december 2017:  

Marc geeft toelichting over de organisatie ter plaatse, die bijzonder verrukt is over de 

toezegging door ons van ons kerstconcert. Ter plaatse zal al het nodige gedaan worden om 

ons te ‘soigneren’. Martin zal een mail sturen aan de groep met de concrete timing.  

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

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

vanwege de leden. 

Jan en Jacques spreken af om met zij die het kunnen, in de loop van de volgende week ter 

plaatse te gaan voor verdere concrete afspraken en nazicht. Jan zal hen dag en uur bevestigen. 

Martin zal een mail met het overzicht van de op te nemen taken sturen aan de groep, met 

vraag zo spoedig mogelijk te bevestigen voor welke taak men zich wil engageren. 

De toegangskaarten kosten 10,00 euro, terwijl kinderen van minder dan 12 jaar oud gratis 

toegang hebben. In de inkomprijs is een gratis drankje tijdens de aansluitende receptie 

inbegrepen. Martin zal zorgen voor de aanmaak van de toegangskaarten, de affiches en de 

flyers (1000 stuks), die tijdens de eerstvolgende repetitie zullen worden uitgedeeld. 

De partners kunnen gratis aanwezig zijn, de beschermleden dienen evenwel de voorgestelde 

toegangsprijs te betalen. 

Er wordt gemikt op 300 aanwezigen. Propaganda ook via Kerk en Leven. 

Kosteres Brigitte zal een kwartiertje voor de aanvang van het concert kerstliederen brengen op 

orgel. 

Wat betreft de receptie nadien wordt van gedachten gewisseld of het aangewezen is te werken 

met een bonnetjessysteem, wat de taak aan de bar wel fel vergemakkelijkt, dan wel met een 

betaling aan een kassa. Er wordt beslist het betalingssysteem aan de kassa aan te wenden. 

Finaal is tevens beslist dat alle dranken te koop zijn aan de prijs van 2.00 euro, met als 

uitzondering de ‘grote Omer’, die 4.00 euro zal kosten. Dit vergemakkelijkt uiteraard de taak 

van de kassiers, waarbij er tevens niet veel kleingeld zal moeten voorhanden zijn. 
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Maar er dient ook aandacht te worden gegeven aan de ‘afbraak’ en ‘opruiming’ achteraf, want 

die avond zelf dient de kerk terug in haar normale bestaan te worden gebracht. 

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

geregeld. 

d)- Nieuwjaarsviering, Wervik 28 januari 2018:  

1)- De misviering wordt verzorgd in de St. Medarduskerk te Wervik om 10.30 uur. 

2)- De nieuwjaarsviering zelf: Martin en Marc zijn info gaan inwinnen in Salons Cortina te 

Wevelgem, Lauwestraat over de mogelijkheden aldaar. 

We kunnen er beschikken over een zaal met voldoende ruimte voor de groep. 

Een uitgebreide aperitief is voorgesteld, terwijl voor de maaltijd drie formules werden 

aangeboden. De formule “Avenue Madeleine”, iets speciaals, wordt gesuggereerd. Iedereen 

kan vrij de hele middag door zich gaan bevoorraden aan de diverse ‘stalletjes’ met gerechten. 

Breder gezegd: zo bvb. iemand de hele middag alleen maar van het dessert wil genieten, dan 

is dat perfect mogelijk, maar allerhande gerechten staan continu ter beschikking. 

Deze formule kost 67,00 euro.  

Het bestuur beslist dit voorstel te aanvaarden, en aan de muzikanten en hun partners uit 

erkentelijkheid voor al hun inzet slechts een bedrag van 50.00 euro per persoon aan te 

rekenen, daar waar de kas het verschil zal opleggen, terwijl de beschermleden 65 € dienen te 

betalen.  

e)- Marke, vrijdag 20 april 2018: concert voor het Davidsfonds: 

Dit concert ligt vast, en de concrete info volgt ten gepaste tijde. 

f)- Koksijde, misviering Ter Duinen 2018: 

Aangezien wij de door de organisatie vooropgestelde datum niet konden invullen, kon in de 

programmatie geen andere datum voor ons meer vrij gevonden worden. Dit optreden dient 

dan ook te worden gesupprimeerd, tenzij Samana Koksijde erin slaagt dit toch nog op een of 

ander wijze voor ons in te vullen. Jacques zal dienaangaande de nodige contacten leggen. 

g)- Ieper of Oostende: eigen beheer: er wordt verder onderzocht of dit project kan slagen. 

5.- Nieuwjaarsviering 28 januari 2018: 

a)- Wat betreft de misviering in de St. Medarduskerk te Wervik om 10.30 uur zullen Martin 

en Marc verder ter plaatse de nodige afspraken maken. 

b)- Wat betreft de locatie en inhoud van de viering wordt verwezen naar punt 4-d, zie hoger. 

c)- Het voorstel van Rik voor de animatie tijdens de namiddag wordt aanvaard: het wordt een 

zangstonde ‘Banjo-Orkest zingt’ geleid door Rik en zijn vaste kompaan Dario aan de piano. 

Rik vraagt of een beamer ter plaatse voorhanden is, wat het geval is, kwestie van de teksten 

van de liedjes te kunnen afrollen voor het publiek. Deze formule kende op andere plaatsen 

reeds heel wat bijval. Het voorstel wordt aanvaard. 

6.- Concertreis 2019: 
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a)- Er wordt uitvoerig gedebatteerd over de formule, de mogelijkheden, het feit of een reis 

naar Oostenrijk zoals in het verleden verder aangewezen is. Ook het feit dat momenteel geen 

‘reisorganisator’ voorhanden is vormt op heden een ernstig probleem, dat iedereen onderkent.  

b)- Ook Hans en Christa, onze onontbeerlijke steunpilaren ter plaatse, hebben ondanks hun 

grote genegenheid voor het orkest enkele fundamentele bedenkingen voor de toekomst, 

aangezien zij reeds met pensioen zijn, en dan ook de contacten die zij voorheen ter plaatse 

hadden, beginnen te verbleken. 

c)- Bernard is wel bereid om Hans en Christa te contacteren teneinde na te gaan of zij nog tot 

een en ander bereid zijn, waarna Bernard het reiscomité zal bijeenroepen teneinde de stand 

van zaken te bespreken. 

7.- Varia: 

a)- Marc licht een van zijn actiepunten als nieuw voorzitter toe, namelijk de vraag hoe we ons 

orkest naar buiten toe méér in de picture kunnen brengen, zodat we ook wat meer optredens 

kunnen verkrijgen. 

Bo Decramer, actief in de cultureel-muzikale sector, was uitgenodigd om hierover vandaag 

even zijn mening kwijt te kunnen alsmede de eventuele mogelijkheden die zich op heden 

kunnen aandienen. Wegens gezondheidsperikelen heeft Bo evenwel moeten afzeggen voor 

heden, en zijn tussenkomst wordt naar een volgende vergadering verdaagd. 

 

Maar Yves brengt ons het blijde voorstel om in de loop van december 2018, in samenwerking 

met het Gemengd Koor Per Voce uit Heule, onder de leiding van Bernard Demeyere en op 

diens voorstel, een drietal gezamenlijke kerstconcerten te brengen in de regio of erbuiten. 

Yves licht dit voorstel toe, alsmede het aanbod dat schriftelijk aan de geïnteresseerde 

organisatoren kan worden toegestuurd namens de twee muzikale groepen. 

 

De vooropgestelde data worden overwogen en zullen aan de leden worden bevestigd, en 

uiteraard wordt het voorstel van Yves met enthousiasme onthaald. Na wat aanvulling van de 

promotie-tekst zal Yves verder het groen licht worden gegeven om dit in een eerste fase 

verder met Bernard Demeyere concreet uit te werken. 

b)- Marc licht tevens toe, dat het toch echt wel aangewezen is (na herhaalde kritische 

beschouwingen van buiten uit) om aan ons orkest ‘in the field’ wat méér uitstraling te 

verlenen, zodat de performance niet overkomt als een groep ‘ouden van dagen’ die daar op 

een podium een en ander zitten te brengen. Enthousiasme op het podium is absoluut vereist, 

en geen bloedernstige gezichten die zich daar continu alleen maar over hun partituren zitten te 

buigen. Meer schwung en een beetje show is aan de orde, zoals het rechtstaan van bepaalde 

muzikanten (zij voor wie dit haalbaar is) die solo performeren, zoals trompetten, saxen, 

gitaren, enz. Marc en Jacques zullen zich daarover onderhouden. 

c)- CD-verkoop: Bea Piron heeft aan Frieda Van Nieuwenhove gevraagd haar momenteel te 

willen vervangen bij de CD-verkoop tijdens onze optredens, wat Frieda welwillend heeft 

aanvaard, en wat door alle bestuursleden wordt geapprecieerd. 
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d)- Cardigans: Felicien deelt mede dat hij nog een vijf à zestal cardigans in ‘overstock’ heeft, 

en hij stelt voor deze mede te nemen naar onze kerstconcerten teneinde ze eventueel te laten 

‘omgorden’ door de beschermleden die een handje toesteken bij de organisatie. 

8.- Volgende vergadering: 

De volgende bestuursvergadering gaat door op 13 december 2017 bij Marc en Martine 

Decramer. 

 

Marc Decramer, notulist 


