
 “Vrienden en vriendinnen, muzikanten, partners, beschermleden, medewerkers en medewerksters, 
  
Zoals jullie weten hadden wij uit dankbaarheid naar het Sint-Aloysiuscollege toe voor alle faciliteiten 
waarvan wij sinds 2007 bij onze heropstart gratis mogen genieten, zoals het repetitielokaal, de bar, 
de opslagruimte voor onze ‘remorque’, enz. ons jubileumconcert in het teken gesteld van het ‘goede 
doel’, namelijk het goede doel dat exclusief door het college, zijn leerkrachten en leerlingen mocht 
worden vooropgesteld. 
  
Naar aanleiding van een dramatische gebeurtenis met een medeleerling een jaar of zo geleden, wat 
lang bij de leerlingen is blijven hangen, hadden zij de VZW Missing You vooropgesteld, zijnde een 
soliede VZW die instaat voor preventieve begeleiding van jongeren die het mentaal moeilijk hebben, 
en dat met het doel voor ogen dat dergelijke dramatische situaties bij jongeren steeds moeten en 
kunnen vermeden worden. 
  
Ons voorstel werd door het college met veel genegenheid en dankbaarheid aanvaard.  
 Het resultaat is er op heden. We sluiten onze rekeningen i.v.m. het concert af met een netto-resultaat 
voor dat goede doel van liefst 3.000,00 euro! We kregen meteen vanuit het college uiting van groot 
contentement en dankbaarheid naar het orkest toe. 
Het bedrag wordt samen met nog enkele opbrengsten door het college overgemaakt aan de Warmste 
Week, waar het vermoedelijk volgende donderdag in de avond officieel zal worden overhandigd. Ik 
weet dat er diverse members zijn die er graag naartoe zouden gaan om dat daar met stilte en 
tevredenheid in de harten en zielen mee te maken. Maar ik houd jullie verder concreet op de hoogte 
van ‘wuk en oe’. 
  
Mijn grote dankbaarheid voor zo’n subliem resultaat (want men was in ’t college bij het vernemen van 
het resultaat vandaag duidelijk uit zijn sokken geblazen), gaat uit naar jullie allen: mijn splendide 
werkgroep BO 60, mijn bestuur dat ons verder steeds bleef ondersteunen, de muzikanten, hun 
partners, de beschermleden, en alle vrijwillige medewerkers en medewerksters. Jullie allen hebben 
dit gezamenlijk gerealiseerd! Een gemeende proficiat hiervoor.  
  
Maar mag ik hierbij één persoon eens speciaal dank zeggen, die me omzeggens dagdagelijks in steun 
is gegaan, en die een monnikenwerk heeft verricht om deze eindafrekening snel klaar te krijgen. Maar 
er kwam voor hem, die altijd liever in de schaduw werkt, nog héél wat méér kijken: de aanmaak van 
folders, affiches, de gouden plaat van Fons, de kaartenverkoop (wat inhoudt: kaarten uitdelen, ze 
terugnemen, méér kaarten bezorgen, kaarten over, kaarten tekort, betalingen ontvangen of dikwijls 
nog niet ontvangen),  de facturen opvragen, ze betalen, overal even aandringen, en noem maar op. 
Martin, onze gewaardeerde penningmeester-secretaris, een grote merci voor al jouw sublieme werk! 
Méér kan ik hierover niet zeggen. 
 
Vandaar vrienden en vriendinnen, dit magnifieke nieuws dat ik jullie terstond niet wenste te 
onthouden. 
  
Mag ik mij in hart en ziel een fiere voorzitter noemen? Wees daarvan maar heilig overtuigd. 
 
Tot kortelings, want ondertussen hebben we de voorbereidingen voor onze diverse kerstconcerten 
reeds omzeggen afgerond, met de repetities sinds het jubileumconcert voorop. Dat Banjo-Orkest? Dat 
eindigt nooit. En gelukkig maar! 
  
 
Marc Decramer, voorzitter 


