
1 
 

Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 21 VAN 27 JANUARI 2020 

 

Locatie: ontvangst door Jan en Mieke Verraes, met dank voor de andermaal genoten 

gastvrijheid. 

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

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

Jacques Lecluyze, dirigent, Yves Vandenbossche, Jan Verraes. 

Verontschuldigd: Johan Decramer - Frank Deleu – Felicien Wallays, pastvoorzitter. 

 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet iedereen welkom, dankt Jan en Mieke voor het zoals altijd zeer gezellig 

onthaal en licht in het algemeen de agenda toe. 

Hij dankt langs deze weg andermaal alle leden van het orkest voor het vertrouwen bij zijn 

recente herverkiezing als voorzitter voor de komende twee jaren. 

 

2.- Goedkeuring verslag van 04 december 2019 en de Epistola ex Ponto 20. 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 04 december 2019 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 20. 

 

3.- Goedkeuring verslag algemene vergadering van 23 januari 2020: 

 

Het verslag van de algemene vergadering werd ondertussen reeds aan allen toegestuurd, en 

wordt goedgekeurd. 

 

4.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

a)- Kortemark WZC: 18 december 2019: kerstconcert. Wordt als geslaagd ervaren. 

 

b)- Pepingen WZC: 19 december 2019: kerstviering: het orkest werd er zeer goed ontvangen 

en gesoigneerd. Ook de kerstviering werd prima gespeeld. Maar er klinken een paar stemmen 

op over het feit dat de verplaatsing nogal ver was. Maar het bestuur besluit dat het precies een 

vraag en opdracht uit het verleden is geweest naar Johan toe om een aantal concerten in die 

regio te versieren. We kunnen ons dus achteraf niet gaan beklagen. En ‘ver’ is toch wel relatief. 

 

c)- Heule St. Eutropiuskerk: 22 december 2019: kerstviering: was een erg geslaagde en fel 

geapprecieerde muzikale performance.  
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d)- Houthulst WZC: 23 december 2019: kerstviering: terug een goed optreden en dankbare 

reacties vanwege de organisatie. 

 

e)- Zillebeke CC Het Riet: 19 januari 2020: Davidsfonds: ook een goed optreden, maar er kwam 

een reactie in de zin dat er misschien wel een ietsje teveel trage nummers werden gebracht.  

 

 

5.- Concerten in voorbereiding: 

 

a)- De reeds geplande concerten: 

 

1.- Lendelede Neos: 02 februari 2020. Is geregeld. 

2.- Wevelgem St. Theresiakerk: 23 februari 2020: zie infra. 

3.- Menen CC De Steiger : 05 maart 2020: is geregeld. Gaat door om 14.00 uur. 

4.- Gullegem ‘Calcutta Sponsor Aid bestaat 30 jaar’: St. Amanduskerk: 19 april 2020. Is een 

benefietconcert. Gaat door om 17.00 uur. Geschiedt in één deel zonder pauze. 

5.- Alveringem: Toeristische dienst: 25 april 2020: is geregeld. 

6.- Marke Wijk Rodenburg: 17 mei 2020: gaat door buiten zo het weer het toelaat. Zo niet 

binnen in de kapel Ten Spieghele. 

7.- Sijsele: 29 november 2020: is een benefietconcert, aperitiefconcert vanaf 11.00 uur. 

8.- Brugge Neos: 15 december 2020: is thans geannuleerd omwille van organisatorische 

redenen. 

9.- Heule Neos: 17 december 2020: kerstviering: ligt ondertussen vast. 

10.- Passendale: 20 december 2020: ligt eveneens vast. 

11.- Aartrijke: 21 december 2020: ligt eveneens vast. 

 

 

b)- Concerten in voorbereiding: 

 

Zie eveneens hiertoe de telkens aangepaste activiteitenkalender. 

 

Maar: 

 

- Martin ontving een vraag vanwege een WZC te Affligem voor een optreden in een 

weekend van oktober 2020. Een doodle zal verstuurd worden aan de leden. 

- Het opluisteren van de misviering in de St. Elisabethkerk te Kortrijk op 03 januari 2020 

is vastgelegd.  

- Er wordt verder onderhandeld met Marie-Monique in Koksijde voor een misviering in 

de kerk van Ter Duinen op 20 juni 2021. 

- De nieuwjaarsviering 2021 wordt voorlopig vastgesteld op 07 februari 2021 te Oostende 

‘of all places’. Geert en Johan zullen uitzien naar de locaties voor de mis- en 

feestviering. 

 

 

6.- Vraagstelling over het aantal concerten eindejaar: 

 

Vanuit enkele hoeken ontving de voorzitter de opmerking dat het aantal concerten bij het 

eindeja ar teveel is geworden. Sommige members hebben in die kerstperiode ook nog andere 

muzikale  engagementen. Dit werd trouwens ook reeds uitgebreid besproken tijdens de recente 

algemene vergadering. Het aantal werd bij de beslissing aldaar voortaan vastgelegd op vier.  
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7.- Zangpartij: 

 

Nu de samenwerking met Maria is stopgezet als vrouwelijke zangstem, stelt zich de vraag hoe 

het in de toekomst verder moet wat de vrouwelijke zangpartij betreft. 

 

Het bestuur beslist dat niet tot een vervanging wordt overgegaan, en dat (voorlopig) verder zal 

gewerkt worden zonder vrouwelijke zangeres.  

 

 

8.- Nieuwjaarsviering Wevelgem: 23 februari 2020: 

 

Na de misviering in de St. Theresiakerk te Wevelgem om 10.00 uur volgt de feestviering in 

Salons Cortina Wevelgem, waar Martin en Marc ondertussen de menu hebben besproken en 

vastgelegd. Er is keuze tussen vis of vlees als hoofdgerecht en de keuze hiervan wordt de dag 

zelf genoteerd, en dient niet vooraf via de secretaris-penningmeester Martin kenbaar te worden 

gemaakt aan Cortina. 

 

Martin zal aan alle members van het orkest alsmede aan de beschermleden  de nodige informatie 

meedelen en tevens een doodle openen voor de inschrijvingen en de betalingen. 

 

Het bestuur diende thans ook tevens nog een beslissing te nemen over de ‘act’ die jaarlijks 

tijdens de namiddag wordt gebracht. Ditmaal zal aan allen de kans worden geboden om zelf 

op eigen initiatief een ‘act’ te brengen, zij het een muziekstukje, een gedicht, enz. Marc zal 

via Martin een uitnodiging in die zin richten aan alle leden, die hun intentie aan Marc kunnen 

kenbaar maken. 

 

Marc zal Guido Desimpleaere contacteren met vraag om tijdens de nieuwjaarsviering wat 

muzikale achtergrond te brengen. 

 

(N.v.d.r.: Marc heeft Guido gecontacteerd, maar die heeft zijn spijt uitgedrukt niet op het 

voorstel te kunnen ingaan wegens een reeds voorheen aangegaan engagement.) 

 

 

9.- Artiestenbrochure ‘Neos swingt’: stand van zaken: 

 

Bernard deelt mede dat de drukproef van de brochure klaar is en waar nodig gecorrigeerd. De 

editie is voorzien voor de maand februari 2020. 

 

 

10.- Reiscomité: 

 

Yves deelt mede dat het reiscomité verder poogt werk te maken van een concertreis 2021, en 

verwijst naar het verslag dat Tine heeft opgemaakt en dat aan de bestuursleden voorheen is 

toegestuurd. 

 

Een concertreis bvb. naar Alsace (Frankrijk) is geen evidentie, maar toch zou dit moeten 

kunnen slagen. Verblijf e.a. is niet de grote moeilijkheid, maar wel het vastleggen van 

concerten tijdens die reis. 

 

Er wordt hieraan verder gewerkt. 
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11.- Financieel verslag: 

 

a)- Martin verwijst naar het financieel verslag dat door hem als penningmeester werd 

uitgebracht tijdens de recente algemene vergadering, en dat aldaar zonder enig voorbehoud 

werd goedgekeurd. 

 

b)- Financieel verslag feestweekend 29-30 november 2019: 

 

Ook dit verslag is definitief afgesloten, en de kas van het orkest heeft in geen enkel opzicht iets 

ten laste moeten nemen. De aangebrachte sponsoring dekte alle organisatiekosten, en het netto 

opbrengstbedrag van het jubileumconcert, namelijk 3.000,00 euro, werd tijdig overgemaakt aan 

de diensten van het St. Aloysiuscollege. De kernleden van het leerlingen-presidium hebben eind 

december tijdens de Warmste Week te Kortrijk een podiumperformance gemaakt, alwaar het 

goede doel van de VZW Missing You en het financieel resultaat ten bate hiervan uitbundig 

werden toegelicht. 

 

 

11.- Varia: 

 

a)- Ondervoorzitter Banjo-Orkest: 

Marc stelt voor om Bernard opnieuw als ondervoorzitter van het orkest te verkiezen. Lachend 

wordt de opmerking gemaakt of dit maar een ‘varia-punt’ is? Dit is het uiteraard niet, maar het 

is evident dat chronologisch eerst de verkiezing van voorzitter in de algemene vergadering van 

23 januari 2020 diende te worden afgewacht en wat hiervan het resultaat zou zijn. Vandaar dat 

de voordien toegestuurde agenda van huidige vergadering hierop nog niet kon inspelen wegens 

voorbarigheid. 

 

Bernard wordt unaniem terug tot ondervoorzitter van het orkest aangesteld, wat door hem 

eveneens wordt aanvaard. 

 

b)- Rik stelt de hypothetische vraag wat er met de goederen en gelden van het orkest zou 

gebeuren mocht dit om een of andere reden ophouden te bestaan. 

Er wordt evenwel dienaangaande verwezen naar de statuten die duidelijk voorzien dat in dit 

geval alle activa van het orkest door de algemene vergadering dienen te worden toebedeeld aan 

een vereniging met zelfde of minstens gelijkaardige doelstelling. 

 

 

11.- Ubi et quando: 

 

De volgende vergadering gaat door op 09 maart  2020 om 19.30 uur bij Marc en Martine 

Decramer te Wervik. 

 

 

 

Marc, notulist 


