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Banjo-Orkest 

Bestuur 

EPISTOLA EX PONTO 18 VAN WOENSDAG 04 SEPTEMBER 2019 

Locatie: ontvangst door Johan en Linda te Oostende-Mariakerke, met dank voor het gezellig en 

prima onthaal. 

Aanwezig: Marc Decramer, voorzitter en notulist, Johan Decramer, Rik Decramer, Frank Deleu, 

Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Bernard De Tavernier, ondervoorzitter, Jacques 

Lecluyze, dirigent, Yves Vandenbossche, Jan Verraes, Felicien Wallays, past-voorzitter. 

Verontschuldigd: Alfons Bouckaert. 

AGENDA:  

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet iedereen welkom en wijst er op dat twee rubrieken voornamelijk het 

voorwerp van een uitgebreide bespreking zullen uitmaken, namelijk de evaluatie van de 

voorbije concertreis naar Lermoos in juli ll., en vooral het komende feestweekend van 60 jaar 

Banjo-Orkest in het weekend van 29 en 30 november 2019. 

 

2.- Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 01 juli 2019 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 17. 

 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

a)- De 5 concerten tijdens de concertreis Lermoos: 

 

De optredens worden positief geëvalueerd. Het ene misschien nog iets meer dan het andere, 

maar er is wel algehele voldoening. Jacques vond het laatste optreden, namelijk in Garmisch-

Partenkirchen het minste van de vijf, maar de meningen zijn toch wat verdeeld. 

 

b)- Ter Helme Oostduinkerke op 10 augustus 2019: de muzikanten waren muzikaal niet erg 

bevredigd. Dit kan te wijten zijn aan enerzijds het niet zo goede weer tijdens dat buitenconcert, 

en anderzijds ook de niet evidente opstelling van het orkest. Maar het was prima dat 

niettegenstaande de volle vakantieperiode toch aan een volledige bezetting was geraakt. 

 

Maar het optreden aldaar is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

4.- Concerten in voorbereiding: 

 

a)- De reeds geplande concerten: 

 

Hiertoe wordt verwezen naar de recente activiteitenkalender door secretaris Martin toegestuurd. 

b)- Concerten in voorbereiding: 
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1)- Wevelgem: gezamenlijk concert met het koor Ortier. Marc had contact met voorzitster Julie 

Corne die dat wel ziet zitten, maar niet meer dit jaar. Dit wordt verder opgevolgd. 

 

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

Blijkbaar past de datum van 15 december 2019 niet, noch die van 19 december 2020 maar wel 

zouden passen: 16,18,21 en 23 december. Johan zal verder polsen naar de interesse. 

 

3)- Marc kreeg een vraag tot informatie voor een benefiet-concert in Gullegem vanwege de 

soliede VZW Calcutta Sponsor Aid, bestemd voor haar goede doel, namelijk de ondersteuning 

sinds lange jaren van ontwikkelingsprojecten in Ranchi (India). 

 

De info werd overgemaakt, en Marc wacht thans op een antwoord van de VZW. Dat antwoord 

zal wanneer het positief is doorgespeeld worden aan secretaris Martin om de doodle te laten 

vertrekken. 

 

4)- Via Paul Ghekiere werd Marc gecontacteerd om even in correspondentie te gaan met Guido 

Verhaeren, een oud-collega-leraar van Paul. Die organiseert in de kapel O.L.Vrouw Ten 

Spieghele in Marke-Rodenburg buurtactiviteiten, maar ook culturele organisaties. De info werd 

overgemaakt, en Guido Verhaeren dient die eerst te bespreken met zijn bestuur. Wordt 

vervolgd. 

 

5.- Evaluatie concertreis 19 tot 26 juli 2019 Lermoos: 

 

Zowel het bestuur als blijkbaar ook de mensen van het reiscomité zijn zeer gelukkig met de 

echt geslaagde concertreis: prachtig weer, een schitterend hotel, een mooie planning en dito 

programma, geslaagde concerten, gezelligheid alom, en een mooie Abschiedstunde. 

 

Jacques vond de reis zelfs de beste van de vijf concertreizen, maar ook bvb. Maria Degroote en 

dochter Inge, die voor de eerste maal mee waren, waren bijzonder opgetogen over hetgeen ze 

hebben kunnen meemaken. 

 

Misschien was het bezoek aan München iets te kort.  

 

Maar men laat ook opmerken dat de respons van de lokale bevolking bij de concerten niet erg 

groot was, die van de toeristen wel. Wellicht te wijten aan een teveel aan dergelijke concerten 

wat betreft de lokale bevolking. 

Maar zoals Bernard het terecht uitdrukt, we mogen blij zijn dat we mogen en kunnen optreden, 

want dat is op heden in die toeristische wereld op zich echt geen evidentie meer.  

 

Maar de reis genoot van de volle satisfactie van iedereen. 

Wat de eindafrekening betreft, zal het reiscomité nog in een debriefing-vergadering 

bijeenkomen, maar er wordt verwacht dat de zaak in break-even eindigt.  

 

Men wijst er dan ook op dat de begroting voordien door Felicien opgesteld, werkelijk uitstekend 

was. 

 

6.- Algemene financiën: 

 

Martin deelt mede dat we ons werkjaar afsluiten met een batig saldo tussen 7.000,00 en 

8.000,00 euro, wat ongeveer gelijk staat met de vorige werkjaren. 
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7- Viering ‘60 jaar BO’ op 29 en 30 november 2019: 

 

a)- Marc zet uiteen dat ondertussen de werkgroep ‘BO 60’is samengesteld en zijn werking reeds 

heeft opgestart tijdens een eerste uitgebreide vergadering. Hierin werden allerlei 

voorbereidingen getroffen en werd gegaan naar een concrete uitwerking van het feestweekend. 

 

De werkgroep, samengesteld uit Marc, Bo, Gery, Mark Verraes, Martin, Freddy en Johan 

Leplae, vraagt wel enige armslag. Want men kon vaststellen dat de uitwerking van dit weekend 

met zijn diverse aspecten (zie hierna) niet mag worden onderschat. Men wil vermijden dat in 

de mate van het mogelijke telkenmale de door de werkgroep besproken en genomen 

beslissingen zouden moeten worden gecorrigeerd op diverse vlakken. 

 

b)- Concreet ziet het feestweekend er als volgt uit, en via de Epistola ex Ponto zal aan de leden 

gevraagd worden thans reeds goed nota te nemen van de diverse onderdelen van het weekend: 

 

1.- Op vrijdag 29 november 2019 gaat in het stadhuis om 17.00 uur het persmoment door. 

Men wil zoveel mogelijk glans geven aan de viering BO 60. Ondertussen werd een volledige 

pers-uitnodiging met dito info aan alle leden van de persregio Menen toegestuurd, met vraag 

van: save the date. 

 

Aan dit persmoment nemen deel: de leden of enkele van de werkgroep BO 60, Jacques en Fons 

Bouckaert. Aan de perslui zal onze persmap worden overhandigd, verder waar nodig door Marc 

en Martin aan te vullen of uit te werken. Het schepencollege wordt eveneens tot het persmoment 

uitgenodigd. De Krant van West-Vlaanderen zegde thans reeds aan Marc toe om een volledige 

pagina van de daaropvolgende week-editie aan het orkest voor te behouden. 

 

2.- Om 17.30 uur van zelfde dag gaat de huldiging en de ontvangst door het schepencollege 

van Menen door in de aula van het stadhuis te Menen. Daar zal het woord genomen worden 

door Marc en schepen van cultuur Griet Vanryckeghem, tevens lerares aan het college te 

Menen.. 

De ontvangst sluit af met een receptie aangeboden door de stad Menen. 

 

Hiertoe worden naast de muzikanten en hun partners ook de directeur van het college, dhr. 

Mathieu Dehaene alsmede ere-directrice Rita Verstraete uitgenodigd. 

 

3.- Om de groep muzikanten feestelijk te vieren worden de muzikanten en hun partners, niet de 

beschermleden, dan na de ontvangst in het stadhuis verwacht in de bar van het college voor 

een feestmaal en een gezellig samenzijn. Myriam van Joos, ons allen bekend, is bereid 

gevonden om de maaltijd te verzorgen. 

 

4.- ’s Anderendaags gaat dan op zaterdag 30 november 2019 het jubileum-concert door in 

de aula van het college om 20.00 uur. 

 

Van dit alles zullen de muzikanten en logistiekers tijdig concreet worden verwittigd. 

 

Maar de werkgroep zal vooral aandacht moeten hebben voor de save the date: de verwachte 

genodigden zullen zo spoedig mogelijk benaderd worden om thans reeds de datum van het 

concert vast te leggen. Latere concrete info zal dan nog volgen. 
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5.- Momenteel werkt het college, namelijk het pastoraal team én het presidium, de bepaling van 

‘het goede doel’ van het concert uit. Latere info volgt. 

 

8.- Varia: 

 

a)- Marc deelt de recente werking van het combo, de BJO-Band mede. Na een optreden op 29 

juni in Geluveld, had het combo in de tweede helft van augustus liefst vijf optredens: in Lauwe, 

Wervik, twee in Ieper (op zelfde dag!) en een in Erps-Kwerps. 

 

Zoals altijd zal het combo zijn bijdrage leveren aan de kas van het Banjo-Orkest. 

 

b)- Marc stelt voorop dat twee jaren geleden, om onze grote dankbaarheid te uiten aan Hans en 

Christa, aan hen een weekend Vlaanderen is aangeboden geworden, wat ze ten zeerste hebben 

geapprecieerd. 

Dit zou ditmaal terug moeten kunnen, wat Bernard als onze grote go-between, en alle andere 

leden van het bestuur prima vinden en het voorstel volkomen  bijtreden. 

Wellicht kunnen we ze uitnodigen voor het weekend van 29 en 30 november 2019, waarbij ze 

dan ook aan al onze activiteiten van het feestweekend zullen kunnen deelnemen. 

Bernard zal Hans en Christa contacteren met het voorstel vanwege het Banjo-Orkest. 

 

10.- Datum volgende vergadering: 

 

De ‘ubi et quando’ gaat door op maandag 21 oktober 2019 om 19.00 u, met ontvangst door 

Frank en Judith Deleu te Brugge. 

 

 

 

Marc, notulist 


