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Verslag van de bijzondere Algemene Vergadering ad hoc  

zondag 10 februari 2019  

      

Aanwezig:  
Jozef De Waele em., Hedwig De Soete, penningmeester Arthur Ornelis, Charles 
Sabbe, André Van Dycke, Jan Deklerck, Guy Frees, Jaak Vernieuwe, Ludwig 
Vandaele, Dirk Van der Haeghen, Dirk Vande Woestyne, Jean Van Nieuwenhuyse, Eric 
Woucters, Maurice Vanparys, aspiranten Lieve Maenhout, deken Dirk François, voor 
verslag. 
 
Verontschuldigd: secretaris Patrick Goossens. 
    
In uitvoering van het dringend bericht zoals door de deken op vrijdag morgen 8 februari 

2019, vlak voor de kennisgeving van het overlijden van Bob Carlier, aan alle confraters 

per mail verstuurd en met onderstaande tekst, werd na de hoogmis dit onderwerp 

besproken met de aanwezige confraters, ruim in getal aanwezig. 

Betreft de aanstelling van confrater Bob Carlier tot emeritus-confrater. 
 

• Gelet op onze overwegingen ter zake binnen de raad van bestuur vorige week, met een 
afwachtende houding tot gevolg omwille van geen vraag vanwege confrater Bob en twijfel 
over het weldoen en welvallen voor Bob en Josiane van dergelijke beslissing, 

• Gelet op het vrijblijvend telefonisch gesprek van Jacqueline en confrater André Van Dycke 
met Josiane rond dit idee tot aanstelling, 

• Gelet het gesprek van Josiane met confrater Bob Carlier en hun toestemming in deze zoals 
hieronder schriftelijk vermeld en onmiddellijk daarna mondeling door Josiane in een 
telefonisch gesprek aan mij bevestigd, 

• Gelet op het dringend digitaal overleg en akkoord van ieder lid van de raad van bestuur 
vandaag en gezien de hoogdringendheid wegens het helaas spoedig verwacht afscheid van 
confrater Bob en de wens om hem van deze beslissing nog op de hoogte te kunnen brengen 
via Josiane, 

• Gezien wegens deze hoogdringend geen samenroeping en beslissing van de volledige 
algemene vergadering meer kan afgewacht worden, maar deze uitzonderlijke en éénmalige 
beslissing "in extremis" zo spoedig mogelijk door de algemene vergadering zal bekrachtigd 
worden: 

 

Wij nemen als raad van bestuur van de Confrérie van O.-L.-V. van de Potterie 
eenparig de beslissing om confrater Bob Carlier met ingang van het feest van 
Maria-Lichtmis, 2 februari 2019, te ontlasten van de plichten van het 
confraterschap en hem, als dank voor zijn lange en uitzonderlijke inzet voor 
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ons broederschap, de titel en status van EMERITUS-CONFRATER toe te 
kennen. 
 
In deze hulde betrekken wij zijn echtgenote Josiane Van Troeye tevens in 
volle dankbaarheid ook, zowel voor haar persoonlijke inzet en als ook voor 
haar steun voor het werk van Bob als confrater. 
 
Wij bidden dat onze dierbare vriend Bob, mede met de warmte van deze boodschap, in rust en vrede 
de onvermijdelijke weg naar de Schepper mag gaan en moge O.-L.-V. van de Potterie haar geliefde 
confrater daarin begeleiden. 
 
Er worden, na de lezing door en na vraag van de deken, geen bijkomende vragen of 

opmerkingen naar voor gebracht door de confraters. 

Bijgevolg gaan zij akkoord met deze beslissing van de raad van bestuur. 

Zij gaan tevens akkoord om deze bijeenkomst inderdaad te beschouwen en te notuleren als 

“bijzondere algemene vergadering ad hoc” en bekrachtigen in deze hoedanigheid van 

algemene vergadering de dringende beslissing van de raad van bestuur, die daarmee ontlast 

is van de eindverantwoordelijkheid voor die beslissing. 

 

Voor verslag, 

Dirk François 

Deken  
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Kalender 2019  - versie RvB 23 januari 2019 
 
27/01/19 zondag  Nieuwjaarsreceptie Confrérie en zusters – refter  
 
03/02/19 zondag  O.-L.-V. Lichtmis (met kaarsjesprocessie) + Scoutsharmonie 
 
06/03/19 woensdag Aswoensdag-begin vasten 
16/03/19 zaterdag daguitstap confraters - Antwerpen (St.- Paulus en kathedraal) 
 
11/04/19 donderdag voordracht Eric Woucters 
14/04/19 zondag  Palmzondag + viering Zalige Idesbald (feest 18/04) – Bryghia 
Cantat 
18/04/19 donderdag viering Witte Donderdag – 19 uur 
19/04/19 vrijdag  viering Goede Vrijdag – 15 uur 
20/04/19  zaterdag viering Paaszaterdag -19 uur 
21/04/19 zondag  Hoogfeest van Pasen  
22/04/19 maandag  Paasmaandag  
24/04/19 woensdag algemene vergadering Vzw. Confrérie 
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  
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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 
Zondag 28/04/19: Erfgoeddag – zondag 08/09/09: open monumentendag 
 

mailto:patrickgoossens@telenet.be

