Verslag van de vergadering van dinsdag 8 januari 2008
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem
Aantal aanwezigen : 55
Begin van de vergadering : 20u00
Einde van de vergadering : 22u10
Verontschuldigd : Rigo Van de Voorde, Rika Malfait, Walter Oliebos, Etienne Verhaegen, Arnold
Van Wonterghem, Monique Van Hecke, Rita De Maertelaere, Daniel Verschuere (komt
later),Vancampenhoudt Wilfried.
Agenda :
Voorzitter Albert verwelkomt de aanwezige leden.
* Walter Oliebos kan, omwille van gezondheidsredenen, het ondervoorzitterschap van onze
vereniging niet langer waarnemen.
Albert bedankt hem voor alles wat hij deed voor Den Laethemschen Vriendenkring.
Zijn inzet was enorm en hij stak zijn ziel in de werking van het clubje, net als hij dit deed voor zijn
computerclub. We kunnen hem er nooit genoeg voor danken. Walter hoopt langzaamaan de
samenkomsten opnieuw bij te wonen maar wil zich laten vervangen door een actieve
ondervoorzitter.
Het bestuur stelt voor deze titel en functie te schenken aan Jan De Meyer als opvolger van Walter.
* We danken Daniël Verschuere, die ons enkele aanvullingen bezorgde in verband met het vorige
maand behandelde thema “Boerderijen”. Ook Anny Joos-Surgelooze zal nog enkele hiaten helpen
vullen. Deze addenda zullen toegevoegd worden aan het verslag van vorige maand en op die manier
gearchiveerd worden.
* Albert geeft een bondig overzicht van de werking van onze vereniging : de activiteiten van het
verleden –stuk voor stuk succesvolle bijeenkomsten en organisaties- worden belicht, het ledenbestand
vermeld op dit ogenblik zo’n 80 gezinnen, de kas is gezond met een actuele inhoud van 2128,93 euro
en onze hoop dat de toekomst in dezelfde richting evolueert is, dank zij de daadwerkelijke inzet en
medewerking van eenieder van ons, zeker niet ongegrond.
* Nog een paar berichten rond het memorabele optreden van De Leievaganten : de DVD, gemaakt
door Guy Van Coillie, kan bij hem besteld worden (vvc@telenet.be) aan de prijs van 10 €. Een tweede
videomontage, gemaakt door Yourri van Videohouse Balancer (camera en montage) kan besteld
worden (prijs : 15 €) bij de secretaris.
Het verdere verloop van deze avond, grotendeels gewijd aan de nieuwjaarsreceptie, wordt gevuld
met het wederzijds uitwisselen van de klassieke wensen en de even klassieke babbelrondjes. De
heildronk op het nieuwe jaar werd ons bereidwillig aangeboden door de bank ING, waarvoor dank.
Grote woorden van lof en van dank ook voor Judith en Roger De Sloovere, twee Latemnaars die in
de jaren vijftig en zestig de kermisbals opluisterden en menige trouwpartij in vuur en vlam zetten
met aanstekelijke dansmuziek en die nu bij ons op fantastische wijze van bij de aanvang voor de
sfeer en de muzikale noot hebben gezorgd. Op de vraag van de voorzitter om voor het jaarlijkse
feestmaal met de Beneluxboot de Leie af te varen en er het feestmaal te degusteren met als “LoveBoat” gasten De Leievaganten en Judith kwam er algemeen applaus. Er is dus werk aan de winkel
voor het bestuur om die klus te klaren.
* Het thema van de volgende vergadering is : de Harmonie “Willen is Kunnen”. Albert zal een deel
van de historiek voor zijn rekening nemen en rekent op harmonievoorzitter Pascal
Vandemeulebroecke, Carlos Van Kwikkelberge en dirigent Eric De Lombaerde om samen met
mevrouw Dewaele de anekdotes voor te brengen.
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Hieronder vind je nog enkele sfeerbeelden van de receptie.
Met een vriendengroet en tot de volgende vergadering op
Dinsdag 12 februari 2008 om 19u30 in de Brouwerijschuur
Brouwerijschuur !

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter
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