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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 17 VAN 01 JULI 2019 

 

Locatie: ontvangst door Marc en Martine. 

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

Decramer, Rik Decramer, Frank Deleu, Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Bernard 

De Tavernier, ondervoorzitter, Jacques Lecluyze, dirigent, Yves Vandenbossche, Felicien 

Wallays, past-voorzitter. 

Verontschuldigd: Jan Verraes. 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

De voorzitter heet iedereen welkom en vraagt de nodige aandacht aan de dag te willen leggen, 

aangezien het een lange agenda wordt waarvoor uitgebreide bespreking nodig zal zijn. 

 

2.- Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

Het verslag van de bestuursvergadering van 15 mei 2019 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 16. 

 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

a)- Sinksenfeesten Kortrijk: 09 juni 2019: er diende enigszins geremedieerd te worden, 

aangezien enkele muzikanten ontbraken, onder meer zanger Rik. 

 

We werden ook geconfronteerd met enkele technische mankementen (waaraan ondertussen 

verholpen wordt, zie punt 5-c van de agenda). 

 

Er viel te betreuren dat achteraf geen drankje en/of versnaperingetje voorzien was. Maar de 

organisatie heeft toch voor één uur spelen een vergoeding van 250,00 euro geregeld. 

 

Vanuit het publiek werden positieve reacties vernomen, alhoewel ook wel enkele negatieve. 

Men vond de tussenteksten van Jacques wel prima.  

 

Het behulpzaam zijn bij het afbreken en opladen van het materiaal was ditmaal goed te 

noemen.  

Maar er was wel eigen kritiek op een gebrek aan discipline, namelijk het babbelen terwijl het 

koor dat voorafging aan het zingen was. Aandacht in de toekomst voor een iets 

gedisciplineerder houding en respect voor andere muzikanten, ook nog bij het opkomen op 

het podium. 

 

De soundcheck was wegens gebrek aan tijd iets te kort, maar dient hoe dan ook in de 

toekomst steeds zo kort mogelijk te worden gehouden. De vraag stelt zich of het noodzakelijk 
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is dat bij de soundcheck enkele volledige liedjes worden gespeeld, en of inkorting daarvan 

niet aangewezen is. 

 

4.- Concerten in voorbereiding: 

a)- Wevelgem: gezamenlijk concert met het koor Ortier. Marc had contact met voorzitster 

Julie Corne die dat wel ziet zitten, maar niet meer dit jaar. Wordt vervolgd voor het jaar 2020. 

 

c)- Johan vraagt of er nog ruimte is in december 2019 voort een kerstconcert in een WZC. 

Blijkbaar past de datum van 15 december niet, maar wel zouden passen: 16, 18, 21 en 23 

december. Johan zal polsen naar de interesse. 

 

d)- Dadizele WZC: men stelt de vraag of we op 13 dan wel 20 november 2019 een concert 

kunnen spelen. Maar dat zal moeilijk worden, vandaar dat de datum van 13 november zal 

worden voorgesteld. Intussen definitief bevestigd voor 13 november 2019. 

 

 Martin zal de aangepaste activiteitenkalender aan allen toesturen. 

 

5.- Follow up: 

a)- Viering 60 jaar BO: 

Marc had contact met directeur Mathieu Dehaene die enthousiast reageerde op de vraag of het 

BO op zaterdag 30 november in de Aula Debrie haar 60-jarig bestaan kan vieren met een 

‘gala’-concert. Thans is die datum van zaterdag 30 november definitief. 

 

Zoals vroeger besproken staat het concert mede in het vizier van het goede doel, dat door het 

college zelf kan worden bepaald. Directeur Dehaene zal uiteraard hiervoor zijn nieuw 

presidium, dat pas in werking treedt vanaf 01 september 2019, aanspreken. 

 

De voorzitter heeft tevens het schepencollege van de Stad Menen aangeschreven, met vraag 

of naar aanleiding van die viering het orkest door het college van burgemeester en schepenen 

kan worden ontvangen in het Stadhuis, tevens met een persmoment. Schepen Griet 

Vanryckeghem, tevens lerares in het St. Aloysiuscollege, heeft aan Marc enthousiast 

geantwoord dat zij zeker, na afspraak binnen het schepencollege, bereid is het woord in die 

stadhuis-viering te voeren. 

 

Dienaangaande had Marc contact met Tamara van de dienst evenementen van de stad, die nog 

verdere concrete info heeft opgevraagd. 

 

(N.v.d.r.: sindsdien had Marc een toevallig gesprek met burgemeester Lust en de schepenen 

Syssauw en Vandenbulcke, die bevestigden dat die aanvraag welwillend was goedgekeurd, 

maar nog officieel diende bevestigd te worden. De verdere concrete uitwerking van die 

ontvangst op vrijdagavond 29 november zal met de dienst evenementen moeten voorbereid 

worden). 

 

Zodra de concertreis Lermoos achter de rug is, zal Marc werk maken van de samenstelling 

van een werkgroepje, dat dan concreet aan de slag zal gaan. 

 

b)- Aankoop materiaal: 
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De logistiekers, hierin tevens bijgestaan door het advies van Gery, hebben de problematiek 

aangekaart, onder meer van de technische mankementjes tijdens het optreden in de 

Sinksenfeesten Kortrijk. 

 

Maar tevens stelt zich het probleem bij het vervoer van het onbeschermde versterkingspaneel. 

Ondertussen werd gezien de lange leveringsduur beslist, mede met het oog op de concertreis, 

dat de aankoop van een beschermende koffer voor een bedrag van 230,00 euro via Gery is 

aanvaard. 

 

Maar eveneens zouden nog twee à drie micro’s moeten worden aangekocht, die beter en 

breder de instrumenten tot hun recht laten komen. Maar men stelt zich de vraag of met betere 

micro’s ook de begane fouten niet beter en luider in de verf zullen worden gezet? 

 

Tot de aankoop wordt beslist temeer de voorgestelde micro’s bvb. niet alleen voor de 

trompetten, maar ook voor de saxen e.a. kunnen worden aangewend. 

 

c)- Aanwezigheid Cultuur- en toerisme happening Neos: 

 

Yves en Bernard zijn aanwezig geweest met een uitgebreide BO-stand in deze happening die 

is doorgegaan in St. Niklaas op 14 juni 2019. waarvoor hen uiteraard zeer terecht grote dank 

wordt gezegd.  

Via Bernard bekwamen wij een aantal foto’s van die mooie stand, die toch heel wat 

nieuwsgierigen uit de Neos-organisaties heeft gelokt. Thans is het afwachten geblazen voor de 

hopelijk positieve reacties. 

 

6.- Concertreis Lermoos: 

 

a)- De laatste voorbereidingen zijn getroffen. De deelnemerslijst is definitief nu Paul en Ria 

Vandamme en Jan en Marie-Anne De Raeymaecker definitief hebben moeten afzeggen. Maar 

Fons en Maura Bouckaert hebben thans beslist de reis mee te maken. 

b)- Marc zal aan Freddy Dusselier en Bo Decramer vragen of zij andermaal kunnen zorgen 

voor een boeiende quiz op de bus. 

c)- Bernard stelt dat de uitstap naar München voor iedereen zal gelden, ook voor de mensen 

van het combo, die op een ander moment nog even een korte repetitie kunnen houden. 

d)- Er wordt beslist aan Hans en Christa een bedrag uit te keren van 200,00 euro voor al hun 

verplaatsingen en dito verteer. Tevens zullen ze tijdens de Abschiedsstunde een passend 

geschenk overhandigd krijgen. 

e)- Yves, Felicien en Bernard zullen voor het leggen van de laatste loodjes nog even 

bijeenkomen op 08 juli. 

f)- Marc heeft bij Vlamo de laatste formaliteiten verricht voor de verzekering van de 

concertreis, onder meer het overmaken van de volledige deelnemerslijst. Marc licht dit toe, en 

stelt dat Vlamo (verzekering NV Belfius) een eenmalig bedrag vraagt voor de uitbreiding van 

de verzekering naar alle partners en beschermleden toe van 1,10 euro per hoofd. Het bestuur 

keurt dit uiteraard volmondig goed. 

g)- De vraag wordt gesteld of via de verzekering ook de instrumenten niet kunnen worden 

verzekerd. Marc zal de vraag aan Vlamo stellen, maar de vrees is dat dit een zeer kostelijk 

geval wordt. 

h)- Marc zal eveneens zijn elektrische piano naar Lermoos meenemen, voor het geval de 

piano van Johan bvb. reeds tijdens een eerste optreden defect zou gaan, en die daar uiteraard 

niet in die korte tijdspanne ergens kan worden hersteld.  
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Maar voor een eventueel noodgeval bij de banjo’s zal Felicien tevens zijn mandoline 

meenemen. 

i)- Bij elke concerteis maakte Marc tot op heden op de hem eigen wijze een reisverslag op, dat 

dan tijdens de daaropvolgende nieuwjaarsviering wordt overhandigd aan alle deelnemers. 

Marc stelt evenwel de vraag of er verder hiervoor interesse is. Zo niet, dan is dergelijk verslag 

niet van doen. Zo wel, dan zal hij zich verder hiermede gelasten. Idem dito wat betreft een 

verslag voor de Collegecronicke van de oudleerlingenbond van ’t college, editie van 

september 2019. 

 

Het bestuur beslist dat Marc verder zijn gang kan gaan. Wie het leest en bewaart samen met 

de filmreportage van Geert De Geetere, kan er later nog van genieten. Wie het niet leest, die 

heeft ongelijk. 

 

7.- Varia: 

a)- Aangezien de vergaderingen van het bestuur vergader-technisch gezien niet altijd dé van 

hét zijn, stelt Jacques de vraag of een uitgebreid bestuur van een tiental mensen eigenlijk 

noodzakelijk is. Een minder aantal zoals bij andere muziekverenigingen, namelijk 1 op 6 

muzikanten is daar het gewone aantal, zou de efficiëntie dienen. Soms zijn er hier tegelijk 

‘drie vergaderingen’ bezig.  

 

Anderzijds wordt gesteld dat de vergaderingen ook altijd leuk zijn en zo mogen blijven, 

temeer die soms wel eens doorspekt worden met een of andere aangename anekdote. Dat 

moet kunnen. 

 

De vraag is voer tot verder nadenken. 

 

8.- Volgende vergadering: quando et ubi? 

 

De volgende vergadering van het bestuur gaat door op 04 september 2019 om 19.00 uur bij 

Johan en Linda Decramer. 

 

Het vorig verslag werd afgerond met een quote van past-president Felicien: ‘ Als je niets te 

zeggen hebt, is zorgvuldig nadenken van groot belang!’. 

 

Past-president Felicien wees de notulist ondertussen terecht wegens een al te dichterlijke 

interpretatie van die quote, die trouwens van Rik Torfs afkomstig is. De juiste tekst luidt, 

verwijzend naar varia-punt 7-a): ‘Voornamelijk als je niets te zeggen hebt is een zorgvuldige 

woordkeuze van groot belang’. Voilà, zeg dat den Torfs en den Felicien het gezegd hebben! 

 

 

 

Marc, notulist 


