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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA EX PONTO 22 VAN MAANDAG 09 MAART 2020 

 

Locatie: ontvangst door Marc en Martine Decramer. 

Aanwezig: Marc Decramer, voorzitter en notulist - Rik Decramer - Frank Deleu - Martin 

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

Lecluyze, dirigent - Yves Vandenbossche, voorzitter reiscomité - Felicien Wallays, 

pastvoorzitter. 

Verontschuldigd: Alfons Bouckaert, ere-dirigent - Johan Decramer - Jan Verraes. 

 

AGENDA:  

 

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Felicien, die na een periode van afstand 

nemen door de omstandigheden terug onder ons is. Het bestuur is daar bijzonder gelukkig om. 

 

 

2.- Goedkeuring verslag van 27 januari 2020 en de Epistola ex Ponto 21. 

 

Het verslag van de bestuursvergadering van 27 januari 2020 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 21. 

 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

 

a)- Lendelede: Neos: 02.02.2020: dit concert wordt als zeer goed gecatalogeerd. Zowel de 

inrichters als de muzikanten en logistiekers waren echt tevreden. 

 

b)- Wevelgem: Sint-Theresiakerk: 23.02.2020: de misviering voorafgaand aan onze 

nieuwjaarsviering werd blijkbaar door de aanwezigen oprecht geapprecieerd. Er werd trouwens 

ook een zeer goed concert gebracht. 

 

c)- Menen: Gezinsbond: 05 maart 2020: dit concert was uitstekend. Het was een echt uitgebreid 

en effectief luisterpubliek, dat alle lof over had voor het concert. Het was tevens een blij 

weerzien met diverse oud-leerlingen van het college die verantwoordelijkheid dragen in de 

verschillende afdelingen van de Gezinsbond in het omliggende. 

 

4.- Concerten in voorbereiding: 

 

a)- De reeds geplande concerten: 
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In eerste instantie wordt verwezen naar de steeds aangepaste activiteitenkalender via secretaris 

Martin. 

 

Maar enkele opmerkingen: 

 

-1.-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. Dirigent Jacques 

heeft eerst in de namiddag nog een concert met het Sinja-koor, en spoedt zich dan snel naar 

Gullegem tegen 17.00 uur. De soundcheck kan gebeuren via de ‘sous-chefs’ Rik en/of Marc. 

Aangezien het een goede doel betreft worden de affiches en flyers gratis via het orkest 

aangeboden. De kost hiervan is relatief laag. 

 

2.- Leisele: Toeristische dienst: 25 april 2020: is geregeld. Gaat dus door in Leisele en niet in 

Alveringem zelf. 

 

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

binnen in de kapel Ten Spieghele. 

 

4.- Wat Pepingen betreft is men er nog niet uit wat betreft het programma. Dit wordt verder 

afgehandeld via Jacques. 

 

5.- Affligem: dit concert was eerst voorzien voor 10 oktober 2020. Maar Johan en Toon zijn 

verhinderd door de viering van 50-jaar afscheid van het college. Een nieuwe datum wordt 

vooropgesteld, namelijk van 03 oktober 2020. Deze datum is intussen definitief vastgelegd en 

bevestigd. 

 

 

6.- Het eerst voorziene kerstconcert Neos Brugge van 18.12.2020 is gesupprimeerd. 

 

b)- Concerten in voorbereiding: 

 

Zie eveneens hiertoe de telkens aangepaste activiteitenkalender. 

 

5.- Evaluatie nieuwjaarsviering 23 februari 2020: 

 

Men kon vaststellen dat de feestdag van heel wat bijval heeft genoten bij de leden, hun partners, 

beschermleden enz.  De feestmaaltijd in de Cortina was goed verzorgd en lekker.  

Ook de ‘act’ dit jaar, d.w.z.. ditmaal acts zelf aangebracht door de leden was een echte 

meevaller. Er waren er een achttal. Iedereen kon zo onder meer de creativiteit bewonderen van 

Rik met zijn lied als ode aan de Grote leider Jacques, de performance van Pol Ghekiere met ‘de 

ridder van de poesta’, enz. Alle deelnemers verdienen alle lof. 

 

Er waren een ietsje minder aanwezigen dan vorige jaren, wat verklaarbaar is door de 

uitzonderlijke verhindering van enkele vaste deelnemers. 

 

6.- Reiscomité: 

 

Yves licht toe dat verleden week een vergadering van het reiscomité heeft plaatsgehad. 
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Geert heeft ondertussen reeds een grondige studie gewijd aan het opzoeken van hotels in de 

Alsace die in aanmerking kunnen komen, en heeft er na rijp beraad één uitgepikt dat perfect is 

qua ligging, enz. Maar de prijs ligt toch wel redelijk wat hoger ten opzichte van onze 

hotelverblijven in Oostenrijk.  

 

Yves zelf is op bezoek gegaan naar het vakantiesalon, waar hij een stand van de Alsace heeft 

aangetroffen. Hij kon zo de gegevens meepikken van de centrale toeristische dienst alsmede 

van een dertigtal lokale diensten.  

 

Het comité zal nu die diensten aanschrijven om een aanbod van zomerconcert te doen. Daar 

waar nog niet alles vaststaat, moeten we wat flexibel zijn wat betreft de periode die we in 

principe laten aanvangen vanaf 21 juli 2021. 

 

Geert maakte een voorstel van ‘trail’ aan die kan gestuurd worden naar de diverse toeristische 

diensten. Dit ontwerp wordt besproken, en Geert verwacht de opmerkingen, aanvullingen, 

correcties, enz. Dan wordt de trail definitief aangemaakt. Uiteraard een grote dank aan Geert 

voor al zijn opzoekingswerk in zake hotelverblijf en de aanmaak van de trail, alsmede aan Yves 

die als comitéleider heel wat inspanningen doet om onze reis vaste vorm te laten krijgen. 

 

7.- Ubi et quando: 

 

De volgende vergadering gaat door op 19 mei 2020 om 19.30 uur bij Bernard en Annemie in 

Beselare. 

 

 

 

Marc, notulist 


