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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 15 VAN 11 MAART 2019 

 

Locatie: ontvangst door Frank en Judith Deleu, met dank voor het hartelijk onthaal. 

Aanwezig: Alfons Bouckaert, ere-dirigent, Marc Decramer, voorzitter en notulist, Rik 

Decramer, Frank Deleu, Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Bernard De Tavernier, 

ondervoorzitter, Jacques Lecluyze, dirigent, Yves Vandenbossche, Jan Verraes, Felicien 

Wallays, past-president. 

Verontschuldigd: Johan Decramer. 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

De voorzitter heet iedereen welkom en dankt voor de aanwezigheid. Hij dankt tevens de 

gastheren van vandaag, Frank en Judith, voor hun gastvrijheid.  

Hij wijst er op dat het bestuur vandaag een uitgebreide agenda te verorberen heeft, en er 

derhalve werk aan de winkel is. 

 

2.- Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

Het verslag van de bestuursvergadering van 29 januari 2019 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 14. 

 

3.- Follow up: 

a)- Neos: publiciteit in Neos (elektronische) Nieuwsbrief: 

 

Bernard heeft de bestuursleden voorheen mededeling gegeven van de elektronische 

nieuwsbrief van Neos waarin we een mooie publiciteit voor ons orkest hebben bekomen, 

waarvoor onze gemeende dank. Het was tevens een uitnodiging aan de Neos-afdelingen om 

ons desgevallend te contacteren en te engageren. 

Thans is het een hoopvol afwachten geblazen welke reactie hierop zal kunnen bekomen 

worden. 

 

4.- Evaluatie voorbije concerten: 

a)- Hooglede, Neos 27 januari 2019: de organisatoren waren uiterst tevreden over het 

optreden.  

b)- Heule, misviering 03 februari 2019: het optreden was zeer goed, tot algehele tevredenheid 

van de aanwezigen. 

c)- Geluwe, misviering 23 februari 2019: ook dit optreden was okee.  

 

5.- Concerten in voorbereiding: 

5.a)- Gepland: 

 

- Bavikhove, Neos, 26 april 2019: dit is geregeld. Maar er zal nagezien worden waar de 

opstelling van het orkest in de zaal best geschiedt. Het is immers een rechthoekige 

zaal, en wanneer het orkest zich opstelt aan een korte zijde is de afstand naar de andere 

korte zijde veel te groot. Vandaar dat zal nagezien worden of het orkest, rekening 
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gehouden met de opstelling van de tafels voor de maaltijd, ergens aan een langere 

zijde kan worden opgesteld, én op practicabels. 

 

- Affligem, WZC: 27 april 2019: er zal nagezien worden hoe aan carpooling kan worden 

gedaan voor de verplaatsing. 

 

- Kortrijk, Sinksenfeesten, 09 juni 2019: gezien de drukte van de Sinksenfeesten 

enerzijds en het afgesloten centrum anderzijds, zal moeten uitgezien worden naar een 

gedegen toegankelijkheid voor de logistiek en het materieel. Jan Verraes zal info 

hieromtrent inwinnen. 

 

- Heule, Neos, kerstfeest 17 december 2019: is definitief vastgelegd. 

 

- Pepingen, WZC, 19 december 2019: het betreft een kerstviering in dit WZC. Ook hier 

zal aan carpooling worden gedaan. 

 

- Heule, kerstconcert met koor Per Voce, 22 december 2019: is definitief vastgelegd. 

 

 

5.b)- Vooruitzichten: 

Lendelede Neos: eind januari 2020: een aanvraag is binnen gekomen voor een optreden 

eind januari 2020. Maar de precieze datum dient nog te worden vastgelegd, waarna een 

doodle naar de muzikanten toe zal volgen. 

 

6.- Nieuwjaarsviering 03 februari 2019: evaluatie: 

Na de misviering in St. Eutropius Heule werd in Salons Vaernewyck te Kuurne nieuwjaar 

gevierd.  

 

Het onthaal en de maaltijd werden als goed geëvalueerd, maar de terechte opmerking was wel 

dat bepaalde zaken een beetje ‘afgemeten’ waren, zoals het eerder geringe aantal hapjes 

tijdens de receptie, en het feit dat nogal vroeg in de avond voor de die-hards geen pintje meer 

kon besteld worden. 

Maar ook kwam de - terechte - opmerking dat de BJO-Band zeer goed zijn best had gedaan, 

wat op tevredenheid van de dansers werd onthaald. Maar zij die van dansen niet houden en 

wensten bij te praten hadden het moeilijk door het te hoge geluid van de installatie in deze 

zaal met geringe hoogte. Marc treedt als leider van de Band deze opmerking volkomen bij, en 

zal daar samen met de Band verder werk van maken in de toekomst, teneinde de praatlustigen 

(ook bij toekomstige concerten van de BJO Band) volop kansen te kunnen bieden. 

 

7.- Concertreis Oostenrijk juli 2019: 

a)- Omzeggens alle deelnemers hebben hun formulier bij Yves binnengebracht.  

b)- Op heden zijn er 63 deelnemers, wat opnieuw een succes is. Maar de mogelijkheid bestaat 

nog voor twee bijkomende deelnemers, nadat ook Fons zal hebben toegezegd, wat iedereen 

evident verwacht en verhoopt. 

c)- Het reiscomité werkt op volle kracht en heeft zijn werk eigenlijk afgerond. De voorzitter 

looft namens allen de leden van dit comité voor hun puik werk. 

 

8.- Evaluatie voorbije algemene vergadering van 02 maart 2019: 

In navolging van de recente algemene vergadering wenst het bestuur een aantal pertinente 

opmerkingen of desiderata vanwege de leden van de algemene vergadering te ontmoeten: 



3 
 

 

a)- is niet weerom de tijd aangebroken om zelf een concert in eigen beheer te organiseren? 

Ondertussen bevat ons programma immers ook heel wat nieuwe nummers, die aan het publiek 

kunnen worden voorgesteld.  

Yves en Frank opperen de mogelijkheid om dit kortelings te doen nu het orkest de leeftijd van 

60 jaar heeft bereikt. 

Marc zou ook de link terug kunnen opnemen, wat hij zal doen, met het koor Ortier uit 

Wevelgem, eventueel voor een gezamenlijk optreden in CC Guldenberg Wevelgem. 

Jacques zal ook even contact opnemen met CC De Steiger Menen om navraag te doen of 

eventueel aldaar een concert in eigen beheer zou kunnen georganiseerd worden. 

Maar Felicien, die een nostalgische prik heeft gevoeld, stelt zich geredelijk de vraag of een 

concert in eigen beheer naar aanleiding van 60 jaar BO niet zou kunnen plaatsgrijpen in het 

St. Aloysiuscollege Menen? 

Wordt verder opgevolgd. 

 

b)- Dirigent Jacques vraagt of een beter gevolg kan worden verleend wat het aanvangsuur van 

onze repetities betreft. Er kan eigenlijk nooit tijdig worden gestart. Het bestuur is de mening 

toegedaan dat ‘onze grote muzikale leider’ volkomen gelijk heeft. De spelende leden zullen 

via de Epistola ex Ponto die na deze vergadering volgt, kennis kunnen nemen van deze 

verzuchting, met vraag hieraan voortaan het passende gevolg te willen verlenen. 

 

c)- Ook de opmerking van Toon Vanholme in zake de duur van de repetities wordt besproken. 

Toon verwees naar de repetities van harmonies die normaal slechts de helft zo lang duren als 

die van het BO. Hij stelde vast dat tijdens het tweede deel van onze repetities de aandacht en 

concentratie verzwakken. 

Jacques stelt duidelijk dat hij er steeds zorg voor draagt dat het eerste deel van de repetitie het 

zwaarst uitvalt, ook het moeilijkst. Het tweede deel behoudt hij dan voor aan de iets 

gemakkelijker en lichtere nummers. Daarenboven repeteren harmonies eigenlijk wekelijks, 

wat bij ons niet het geval is. Er wordt ervoor geopteerd voorlopig geen wijzigingen door te 

voeren. 

 

9.- De nieuwe flyer: 

De nieuwe foto van het orkest is klaar, en wordt door iedereen als prima ervaren. 

Maar de aanmaak van de tekst die er op dient te figureren heeft heel wat voeten in de aarde 

gehad, wegens diverse kritische opmerkingen.  

Het bestuur stelt dat de laatste versie, door secretaris Martin aan de bestuursleden 

overgemaakt, thans als de definitieve kan gelden. 

De flyer zal thans in druk worden gegeven. 

 

10.- Varia: 

a)- Fons suggereert eventueel het nummer ‘By the Rivers of Babylon’ te coveren. Maar 

anders wordt ook gesteld dat we met ‘Down by the Riverside’ ook wel een nummer hebben 

dat die richting uitgaat. 

b)- Frank als gastheer heeft ook nog een laatste en zeer pertinente vraag: ‘heeft er nog iemand 

dorst’? 

Het antwoord was volmondig: ‘ja’! 

 

12.- Volgende vergadering: quando et ubi? 

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 15 mei 2019 bij Jan en Mieke 

Verraes. 


