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Verslag van de Algemene Vergadering  

24 april 2019 

 

      

Aanwezig:  
Moeder-Overste, EH. Joris Weyts, Jozef De Waele em., Hedwig De Soete, Charles 
Sabbe, André Van Dycke, Proost Joris Weyts, Jan Deklerck, Guy Frees, Eric Woucters, 
Jaak Vernieuwe, Ludwig Vandaele, Dirk Van der Haeghen, Dirk Vande Woestyne, 
deken Dirk François, sec. Patrick Goossens voor verslag,  
 
Afwezig:  
Paul Aertssen, Brigitte Delanghe 
 
Verontschuldigd:  
 André Vanhaecke - vrijgesteld als emeritus, Werner De Meester, Maurice Vanparys, 
Herman Danneels, penningmeester Arthur Ornelis, Jean Van Nieuwenhuyse. 
 
Opm. Werner De Meester (volmacht André Van Dycke)  
 
Begin vergadering in de Nieuwe Notelaar om 19.30 uur met het gebed van proost 
Joris in nagedachtenis van emeritus-confrater Bob Carlier. 
 
Aanwezigheidslijst+ verontschuldigingen+ volmachten. 
Adresverandering: Maurice Vanparys: Blauwkasteelweg 4, 8310 St Kruis. 
 

 
Verslag vorige vergadering: vzw-vergadering van 11 november 2018 en 
vergadering ad hoc van 10/02/19 
 
Kort overlopen verslagen. Geen opmerkingen 
 
Financieel verslag: 
 
Gezien penningmeester Arthur wegens medische redenen verontschuldigd is geeft 
deken Dirk het verslag van de balans 2018. 
Deze balans eindigt positief waardoor de beschikbare werkreserve wat aangroeit. 
 
Het verslag van de vrijwillige commissarissen van dit jaar (Guy Frees en Dirk Vande 
Woestyne wordt door Dirk VDW naar voor gebracht en was positief.  Bij algemeen 
nazicht van de boekhouding en steekproef nazicht van verrichten werd geen enkele 
onregelmatigheid vastgesteld. Er waren veel lovende woorden voor onze 
penningmeester Arthur. 
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Bij deze aanvaard de algemene vergadering de balans 2018 en worden de rekeningen 
goedgekeurd met het officieel tekenen van de boeken. Daarmee wordt voor het 
voorbije werkjaar kwijting gegeven aan de bestuurders. 
 
De begroting en huidige stand van de balans 2019 wordt besproken en aanvaard. 
Nota wordt genomen van het erg gunstig verloop van de belegging van de gift van de 
zusters van vorig jaar. 
Wellicht zal de balans negatief eindigen gezien de belangrijke investeringen voor de 
opname van 3 nieuwe confraters (gewaden, …) en de kost voor het reinigen van alle 
gewaden dit jaar.  
 
Confraters:  
 
We aanvaarden een nieuwe aspirant: Dirk Verstraete met eenparigheid van stemmen. 
Dirk zal voortaan ook de uitnodigingen van onze confrérie ontvangen. 
De vergadering gaat akkoord zijn proefperiode te beperken tot het feest van Christus 
Koning dit jaar (2020 zou een proefperiode van bijna 2 jaar betekenen). 
We gaan dit jaar dus wellicht 4 aspiranten op hetzelfde ogenblik aanstellen, namelijk op 
het feest van Christus Koning 24-11-2019. 
 
De deken vraagt de confraters na te denken over zijn voorstel om vanaf heden 
waardevolle kandidaten confraters meteen te benaderen, ook als er geen beschikbare 
plaats in de groep is. Indien deze mensen na het doorlopen van de gangbare 
procedure met een gunstig advies zouden kunnen voorgedragen worden zouden ze 
kunnen meteen aanvaard worden als “kandidaat” (of een “langlopend aspirantschap”). 
De gebruikelijke aanstelling als aspirant kan dan echter pas gebeuren bij het 
beschikbaar komen van een vrije plaats als confrater (binnen de 22). 
Voordeel is dat we geen risico nemen waardevolle mensen te verliezen en dat er 
intussen meer meewerkende handen beschikbaar zijn gezien de huidige 
leeftijdspiramide van ons broederschap. 
Eric Woucters merkt op dat de mogelijke lange wachttijd (mogelijks meerdere jaren) 
dan meteen duidelijk moet gecommuniceerd worden aan de betrokken kandidaat. 
 
We bespreken een vraag en bedenking van Joris rond het mengen van de namen van 
levende emeriti en overleden confraters op het nieuwe bordje. 
In een eerste voorlopig aanvoelen lijkt de meerderheid voorstander van het gebruiken 
van dit bord voor de emeriti alleen (overleden emeriti kunnen nog een jaar daarin 
zichtbaar blijven), wel vindt men dat de naam van de overleden confraters moet 
bewaard blijven. Het huidig kastje binnen de sacristie dient daartoe maar is mogelijks te 
weinig openbaar zichtbaar in de kerk en voor de kerkgangers. Joris had een voorstel 
voor een andere steen of bord.  Tevens wordt er nagedacht over het zichtbaar tonen 
van namen van mensen die in onze kerk begraven worden in het lopende jaar.  Verder 
uit te werken. 
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Werking: 
We vragen voor de meimaand nog enkele confraters die bereid zijn om op hun eigen 
manier hulde te brengen aan Maria tijdens de eucharistievieringen van Mei. 
  5 mei: Eric                            19 mei: Jaak 
12 mei: …….                          26 mei:  
 
Eric Woucters zal Bob vervangen als Lector. 
Hedwig springt in als acoliet tijdens het herstel van Arthur. 
 
Heilige Bloedprocessie te Brugge. De AV heeft besloten om het beeld van Idesbald niet 
mee te dragen tijdens de processie (in antwoord op het voorstel van proost Joris) 
 
Culturele werking:  
Extern concert Musica Antiqua: op 7-08-2019, op de middag.                                                                       
Eigen organisatie: In antwoord op lange vraag vanuit de groep en van moeder wordt op 
zaterdag 19 oktober 19 om 20 uur een effectief “Mariaconcert" 
Lies Vandewege (http://www.liesvandewege.com)  – sopraan en Lies Colman als 
pianiste, beiden uitmuntende artiesten. Inkom 15 euro – Warm aanbevolen en graag 
medewerking van de confraters voor promotie en kaartenverkoop. 
 
Kalender: 
Bezinning te West Vleteren op 04-06 Juni 2019.  
H Bloedprocessie te Voormezele op 16-06-2019. 
Bijgewerkte kalender 2019 in bijlage 
 
Varia: 
- Ideeën rond het aanspreken van koren voor het opluisteren van de eucharistievieringen 
zijn welkom 
- Paswoord website confrérie: Epitoga1751. 
- De confraters en partners zijn uitgenodigd door Arthur en Maria voor hun gouden 
huwelijksjubileum op 14-7-2019 (viering en BBQ).  Onze dank daarvoor! 
- Op 19-06-2019 houden de Ridders van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, 
Hospitaalridders hun jaarlijkse ridderwake met belofteaflegging in onze kerk. Op vraag 
van deken Dirk (zelf ridder OSJ) bieden wij volle gastvrijheid.  Alle confraters zijn door 
de OSJ uitgenodigd voor de plechtigheid en receptie nadien (Oude keuken en 
voogdenkamer – met dank aan moeder) 
-Eiken kloosterjubileum (80 jaar!) van Zuster Gertrude is voorzien voor 10 augustus 
2019. 
 
Slotgebed- Weesgegroet 
Einde vergadering: 21:45 uur 
 

Secretaris Deken 
Patrick Goossens                                           Dirk François 
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Kalender 2019   
 
29/04/19 maandag Baldjeskrus – Koksijde 
 
12/05/19 zondag  Moederdag+ bloemen – Koor Animato -Waardamme 
30/05/19 donderdag O.-L.-H. Hemelvaart - H. Bloeddag/processie  
 
04-06/06 di-do  bezinning in Abdij West-Vleteren 
09/06/19 zondag  Hoogfeest van Pinksteren – Vaderdag + drink 
10/06/19 maandag 2e Pinksteren 
16/06/19 zondag  Voormezele –H.- Bloedprocessie 
19/06/19 woensdag te gast: Orde van Sint-Jan van Jeruzalem voor ridderwake -19 u 
 
14/07/19 zondag  Viering gouden huwelijksjubileum Tuur en Maria – BBQ-
confraters 
 
04/08/19 zondag  Openluchtmis Koksijde 
07/08/19 woensdag  extern concert Musica Antiqua in onze Kerk – 11.30 u 
14/08/19 woensdag Mis Kapel Blindekens 18h00 + (receptie) 
15/08/19 donderdag Maria-Tenhemelopneming-Brugse Belofte-receptie + feestmaal 
../08 of../09   80-jarig kloosterjubileum Zr. Gertrude (98 jaar) 
 
29/09/19 zondag  Pevelenberg  
 
13/10/19 zondag  Mariaviering en processie te Antwerpen 
19/10/19 zaterdag Mariaal concert met sopraan Lies Vandewege- eigen organisatie 
24/10/19 donderdag gewone algemene vergadering Confrérie 
  
01/11/19 Vrijdag  Allerheiligen 
02/11/19  Zaterdag Allerzielen 
24/11/19 zondag  Christus Koning - aanstelling confraters - jaarmis Germain-
Chorus  
 
01/12/19 zondag  1steZondag van de Advent + St.-Elooi/Smedenbond 
25/12/19 woensdag Kerstmis 
26/12/19 donderdag 2e Kerstdag 
01/01/20 woensdag Nieuwjaar 
 
Pro memorie: Zondag 21/07/19: nationale feestdag 
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