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Banjo-Orkest 

Algemene vergadering 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 

 

Locatie: bar van het Sint-Aloysiuscollege Menen om 10.30 uur. 

 

Aanwezig:  

 

a)- in persoon: Geert De Geetere - Bernard De Tavernier, ondervoorzitter - Rik Decramer - 

Lutgarde Degryse - Frank Deleu (vanaf 11.00 uur) - Luc Demeyere - Freddy Dusselier - Paul 

Ghekiere - Johan Leplae - Dirk Poot - Frieda Raes - Yves Vandenbossche - Toon Vanholme -

Jan Verraes - Mark  Verraes – Felicien Wallays, pastvoorzitter - Martin Depuydt, secretaris-

penningmeester- Marc Decramer, voorzitter en notulist. 

 

b)- vertegenwoordigd bij volmacht: Tine Delaere - Gery  Vermeersch - Jef Vanraes - Bo 

Decramer. 

 

Agenda: 

 

1.- Woord van de voorzitter: 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom in deze algemene vergadering. Er dient vandaag 

een belangrijke beslissing te worden genomen, meer bepaald de aanstelling van een nieuwe 

dirigent van het orkest. 

 

Ook het financieel verslag over het voorbije jaar zal worden besproken en nagezien. 

 

2.- Aanstelling nieuwe dirigent: 

 

Na bespreking binnen het bestuur werd de kandidatuur van banjospeler (doch ook gewezen 

beroepsmuzikant) Frank Deleu weerhouden. De voorzitter licht een en ander toe, dat 

overigens door hem met Frank uitgebreid werd besproken. 

 

Frank is volop akkoord en tevens erg enthousiast om het dirigentschap waar te nemen. Hij zal 

zich, nu hij met pensioen is gegaan, volop en volledig kunnen inzetten voor deze taak. De 

repetitietijdstippen blijven dezelfde als voorheen. De functie is onbezoldigd. Er wordt een 

proefperiode van een zestal maanden vooropgesteld, waarbij zowel het orkest als Frank zelf 

kunnen vaststellen of de werkwijze wederzijds bevalt, en waarbij beiden het recht hebben om 

in onderlinge afspraak hieraan een einde te stellen, mocht dit de wens zijn. 

 

De algemene vergadering keurt de aanstelling van Frank Deleu unaniem goed. 

 

Hierna wordt Frank ‘geïntroduceerd’ en op een daverend applaus onthaald.  

 

Hij dankt het orkest met de volgende bewoordingen: 

 

“Verwacht nu niet te veel grote woorden, maar zoals Achiel Van Acker het zei: kgo nie 

spreken, moar kwille wel un woordje zeggen. 
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Uiteraard voel ik me zeer vereerd en ik ben bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat ik 

van jullie krijg. Je mag er op aan dat ik hiervoor mijn allerbeste best zal doen om jullie zoveel 

mogelijk te begeleiden bij zoveel mogelijk goede muzikale momenten: in repetities en op 

concerten. 

 

Het is de tweede keer in mijn leven dat ik Jacques mag opvolgen. Dat was, bijna 50 jaar 

geleden als dirigent van het Gents Universitair Studentenkoor: een hele eer. Ik ben Jacques 

daar dankbaar voor, nog altijd. Ik heb er immers muzikaal zoveel uit geleerd. 

 

Dat ik hen nu terug mag opvolgen is opnieuw een hele eer. 

 

Beluister eens de opnamen van het Banjo-Orkest van toen en de opnamen van het orkest met 

Jacques: een wereld van verschil qua muzikaliteit. Jacques heeft ons niet alleen een nieuw 

repertoire bezorgd – en ik hoop dat hij dat zal blijven doen voor ons – maar hij heeft ons 

muzikaler leren spelen. 

 

Die weg wil ik zeker verder gaan: plezier in ons samen zijn dankzij mooie muziek die alsmaar 

beter klinkt. 

 

Gun mij de tijd om mij in te werken: de leerschool heb ik natuurlijk nodig. Maar ik zal mijn 

best doen om al het mooie van het Banjo-Orkest te versterken. 

 

En, laten we Rik niet vergeten: die animeert, zingt, speelt en ook nog dirigeert: hij heeft ons in 

de moeilijke periode van Jacques rechtgehouden. 

 

En tenslotte blijf ik, net zoals jullie, Alfons Bouckaert eeuwig dankbaar voor al deze 

ervaringen die we samen mogen beleven, nog altijd, na meer dan vijftig jaar.” 

 

3.- Financiële verslagen: 

 

Secretaris-penningmeester Martin deelt een aantal kopieën uit van de gedetailleerde 

jaarrekening, alsmede van de afrekeningen concertreis Gengenbach en het Jubileumconcert 

2022. 

 

Die worden door een aantal leden nagekeken en goedgekeurd, wat eveneens unaniem door de 

vergadering wordt bevestigd. 

Er is financieel een mooie aangroei sinds de laatste jaarrekening, wat iedereen verblijdt. 

 

4.- Varia: 

 

a)- De voorzitter stelt voor om een agendapunt toe te voegen. Nu Jacques afscheid heeft 

genomen als dirigent, wordt voorgesteld hem de titel van ‘ere-dirigent’ toe te kennen wat 

unaniem wordt goedgekeurd. 

 

b)- Er wordt opgemerkt dat de vraag zich stelt of de repetities van het orkest noodzakelijk 

telkens drie uren in beslag dienen te nemen. Dit kan best gelden wanneer concerten nakende 

zijn, maar het hoeft niet altijd. Weliswaar wordt het aanvangsuur best behouden, namelijk 

09.00 uur, maar eventueel kunnen de repetities vroeger beëindigd worden. Dat zal binnenkort 

worden besproken binnen het bestuur, meer bepaald welke de beste oplossing is die door 

iedereen kan worden gedragen. 
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Tot slot wordt de vergadering om 11.45 uur door de voorzitter officieel als beëindigd 

verklaard, en wordt door het orkest aan alle aanwezigen nog een traktaat aangeboden. 

 

Marc, voorzitter en notulist. 

 

 


