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Banjo-Orkest 

Bestuur 

 

EPISTOLA 24 VAN DINSDAG 15 SEPTEMBER 2020 

 

Locatie: buitenterras cafetaria natuurgebied De Balokken te Wervik 

Aanwezig: Marc Decramer, voorzitter en notulist - Johan Decramer - Rik Decramer – Martin 

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

Lecluyze, dirigent - Yves Vandenbossche, voorzitter reiscomité - Jan Verraes - Felicien 

Wallays, pastvoorzitter. 

Verontschuldigd: Alfons Bouckaert, ere-dirigent – Frank Deleu 

AGENDA:  

1.- Welkomwoord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet iedereen welkom, en dit terug voor de tweede maal op het buitenterras van 

de cafetaria van het natuurdomein De Balokken te Wervik, waar coronaproof wordt vergaderd, 

mede dank zij het prachtig avondweer.  

Hij heet vooral Felicien terug welkom, die ons mag meedelen dat het wat hem betreft goed gaat, 

en wat Agnes betreft ook goed gezien de zware omstandigheden die zij thans sinds lange 

maanden heeft moeten doormaken. Maar hopelijk komt nu eindelijk in oktober voor goed een 

einde aan deze moeilijkheden, wat de hoop en verwachting is van allen. 

 

2.- Goedkeuring verslag van 29 juni 2020 en de Epistola ex Ponto 23. 

Het verslag van de bestuursvergadering van 29 juni 2020 wordt goedgekeurd, alsmede de 

nieuwsbrief Epistola ex Ponto 23. 

 

3.- Evaluatie voorbije concerten: 

De agenda vermeldt dienaangaande: nihil.  

 

4.- Concerten in voorbereiding: 

a)- De reeds geplande concerten: 

 

In eerste instantie wordt opnieuw verwezen naar de steeds aangepaste activiteitenkalender via 

secretaris Martin. 

Maar: alle organisatoren van de voorziene concerten te Gullegem, Leisele, Marke, Pepingen en 

Affligem hebben hun organisatie terug naar af moeten plaatsen. We hebben op heden nog steeds 

onze concerten voor het eindejaar op de agenda staan. De organisatoren verzekerden evenwel 

dat wanneer ze toch in de mogelijkheid zijn om te organiseren, zij ons tijdig hiervan zullen 

verwittigen. 

We moeten dus op hoop leven. Maar zo die concerten kunnen doorgaan, zij het onder bijzondere 

omstandigheden, dan zullen wij tijdig hiervan worden ingelicht. 

 

5.- Hernemen van de repetities: hoe en wanneer? 
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a)- iedereen van onze moaten snakt ernaar de repetities te kunnen hervatten, elkaar toch 

eindelijk eens te kunnen terugzien. 

 

Repetities in ’t college in ons eeuwig gewoon lokaal van de Aula blijven onmogelijk, gezien 

het verbod van hogerhand om ‘externen’ vanaf 01 september 2020 in de scholen toe te laten. 

Dus zijn de repetities aldaar uitgesloten. 

 

Anderzijds is het geen evidentie dat men zo maar een ander – tijdelijk – repetitielokaal vindt, 

want we zijn echt toch met geen kleine groep. Wanneer het Cultureel Protocol van de Overheid 

wordt gevolgd, zijn sowieso praktisch alle mogelijkheden die ons voorstaan, uitgesloten. 

 

b)-) Marc deelt mede dat hij – soms wanhopig - reeds verschillende opties heeft onderzocht en 

gecontacteerd, waarbij telkens op dezelfde praktische moeilijkheden werd gebotst. 

Door een toeval raakte hij toch in persoonlijk contact met een paar mensen van de 

Volksharmonie Sint-Jozef van de Barakken te Menen, de enige harmonie, overigens erg 

bloeiend, die Menen nog rijk is. 

Hij had toen persoonlijke contacten met Dominiek Allaert, voorzitter van de harmonie, 

overigens partner van schepen Griet Vanryckeghem, die tevens lerares is in ‘t college. Vandaar 

dat zij het BO erg genegen zijn. 

Dominiek was terstond bereid als voorzitter het BO mede uit de tijdelijke penarie te helpen, 

gebaseerd ook op een solidariteitsgevoel tussen muzikanten, en aldus het vaste repetitielokaal 

van de harmonie aan de Schansstraat te Menen mede ter beschikking te stellen, uiteraard mits 

het volgen van tal van maatregelen die overigens ook voor de harmonie gelden. We zijn hem 

den de harmonie uiterst dankbaar. 

Maar hij diende dit evident terug te koppelen naar zijn bestuur, maar principieel werd reeds het 

informeel akkoord hieromtrent bekomen. Het feit dat wij in onze groep beschikken over twee 

muzikanten die ‘twee petjes’ dragen, dus lid zijn zowel van de harmonie als van onze groep, 

namelijk de ondervoorzitter van de harmonie, Toon Vanholme én Jan Verraes, zal hieraan ook 

zeker niet vreemd zijn. Zij hebben de zaak ondertussen sterk mee ondersteund, waarvoor onze 

grote appreciatie.Maar de zaterdagvoormiddag is het lokaal vrij, tenzij vanaf 11.00 uur, tijdstip 

waarop de jongerengroep, Barakatak geheten, zijn wekelijkse repetitie houdt. 

 

Derhalve en praktisch gezien: 

 

• 1. het bestuur van de harmonie komt op 06 oktober 2020 bijeen en zal dan het definitieve 

fiat verlenen voor onze repetities. Voorheen kunnen wij evident niet repeteren, want dat 

zou de harmonie oneer aandoen, we kunnen namelijk niet voor onze beurt handelen. 

• 2. na goedkeuring zal het repetitieschema worden vastgelegd, hierbij ermede rekening 

gehouden dat de repetities in tegenstelling tot vroeger in één ruk en zonder onderbreking 

zullen geschieden van 08.30 tot 10.30 uur. De tijd moet worden geboden aan onze 

‘poetsploeg’ om hierna terug alles tijdig te ontsmetten en in gereedheid te brengen voor 

Barakatak. 

• 3.we zullen normaal van de harmonie zowel de pupiters, de stoelen als de 

geluidsinstallatie mogen gebruiken, terug mits reiniging en ontsmetting nadien. 

• 4.er wordt afgesproken om voordien alles netjes klaar te zetten, de looplijnen en 

richtlijnen bij aankomst moeten worden gevolgd. 

• 5.Marc zal het wettelijk voorziene ‘draaiboek’, een serieus document, aanmaken dat 

moet worden gevolgd en ter beschikking moet blijven van de overheid, en dit mede 

‘harmonieus’ aansluitend met het draaiboek van de harmonie. Ook zal dan tijdig naar 
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aanleiding van de repetities aan de muzikanten een praktische ‘richtlijn’ worden 

toegestuurd voor tal van zaken, wat evident ook scherp zal moeten worden gevolgd. 

• 6.een hapje en een tapje is in het lokaal, waar wel een bar voorhanden is, wettelijk niet 

toegestaan, ook niet voor de harmonie. 

Maar Jan zal navraag doen of het niet mogelijk is om na de repetitie, onder alle 

voorzichtigheid, een aanbelandend pand van de parochie te mogen gebruiken voor een 

‘kort’ hapje en tapje, waar onze groep zelf voor zal zorgen. 

• 7.Martin heeft zich bereid verklaard om de nodige aankopen te doen van alle 

veiligheidsproducten, zoals gel, enz. zodat alles bij de aankomt, én nadien, voorhanden 

is, waarvoor onze dank. 

• 8.-artin zal spoedig een doodle aanmaken voor een repetitieschema voor binnenkort, 

maar op basis van de - hopelijk- snelle antwoorden zal het schema dan worden 

vastgelegd en aan alle members tijdig worden medegedeeld. 

Dus: verder definitief nieuws hierover volgt terstond na 06 oktober, bestuursvergadering 

van de harmonie. 

• 9.- Binnenkort wordt even ter plaatse gegaan met Jacques, Martin, Toon, Johan Leplae, 

eventueel ook Jan, én Dominiek Allaert om aldaar de lucht te gaan opsnuiven en de 

zaken even praktisch te bekijken wat de opstelling betreft, de toegang tot het lokaal, enz. 

 

6.- Reiscomité: 

 

Yves licht toe als voorzitter van het reiscomité dat het reiscomité sinds aanvang van de 

lockdown nog geen vergaderingen kon houden, wat begrijpelijk is. 

Er wordt van gedachten gewisseld wat betreft de concertreis, in principe voorzien voor juli 

2022, en dus niet, zoals overigens voorheen beslist, 2021. 

Er wordt gekeken in de richting van de Elzas (waarschijnlijk finaal niet te weerhouden?), het 

Zwarte Woud, enz. 

Maar het heeft op heden geen zin om nu al dienaangaande te vergaderen, want we weten 

hoegenaamd niet wat de toekomst zal brengen. 

Vandaar dat beslist wordt de bijeenkomsten van het reiscomité voorlopig ‘on hold’ te zetten tot 

na Nieuwjaar 2021. Dan zullen we hopelijk toch wel reeds een beter zicht op de situatie hebben. 

 

 

7.- De BJO Band: 

 

Na sinds half juli de repetities in St. Eloois-Winkel ‘on hold’ te hebben gezet wegens de 

opflakkering van ‘het beest’, heeft de Band thans sinds een week de repetities hernomen, tot 

hun groot contentement, en mede met volle inachtneming van alle veiligheidsmaatrelen. Dat 

loopt wel zeer vlot. 

 

De BJO Band heeft op 15 oktober 2020 een verbintenis aangegaan met Neos Hooglede voor 

een namiddagconcert aldaar, zonder dans-party (wettelijk verboden), maar een gezellige 

namiddag waarin ze een 2 à 3 uren zullen performeren. 

 

8.- Ubi et quando? 

 

Voorlopig werd nog geen datum bepaald voor de volgende vergadering. Eenmaal alles terug 

een beetje op gang komt, zal de volgende vergadering worden ingeplant. 
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Maar zodra het sein op groen kan worden gezet voor het definitief hervatten van de repetities 

zal de info hierover onmiddellijk aan allen worden medegedeeld. 

 

 

Marc, notulist. 


