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Verslag vergadering 24 oktober 2011
Aanwezige bestuurders:
Nico Callens (verslag), Christiaan Chiers, Johan De Meulder, Geert Kerckhove, Francis Lechantre, Kurt
Maeckelbergh, Erik Pauwels, Jimmy Roelstraete, Didier Verhamme, Christophe Verrue.
Verwelkoming nieuw bestuurslid:
Nico Callens wordt verwelkomt als nieuw bestuurslid en krijgt meteen de functie van secretaris toebedeeld,
wat hem meteen de eer toebedeelt om de verslagen van de bestuursvergaderingen op te maken. Hij staat
voortaan ook in voor de website. Antony Wouters wordt gevraagd om hem daartoe de nodige “sleutels” te
bezorgen. Ook krijgt Nico beheersrechten voor de Facebook-pagina zodat hij er de activiteiten van de
vriendenkring zou kunnen aankondigen.
Kastoestand:
Erik Pauwels overloopt de kassituatie. Hij benadrukt dat iedereen die dat wenst, inzage in de boekhouding
kan krijgen.
Eindejaarsgeschenk:
Eerst en vooral wordt even teruggeblikt op de financiële consequenties van het vorige eindejaarsgeschenk
dat € 11,- per stuk heeft gekost terwijl het lidgeld slechts € 6,- per persoon bedraagt. Er wordt trouwens
beslist om het lidgeld voor volgend werkjaar ongewijzigd te laten.
Voor het komende eindejaarsgeschenk wordt gedacht aan een soort houder waarin ofwel plastieken pasjes
ofwel grotere documenten zoals rijbewijzen in op te bergen. Een aantal prospecties vinden plaats terwijl er
ook nog eens nagevraagd wordt of Eurogift iets in die zin in de aanbieding heeft. Wel moet de
leveringstermijn in het achterhoofd worden gehouden. Indien dit niet haalbaar blijft dit een idee dat ook
volgend jaar nog kan dienen.
Gedenkplaat Hildert:
Na flink wat gelobby heeft Erik Pauwels via de plaatselijke instanties het kunnen plaatsen van een gedenkplaat
voor elkaar gekregen. De gedenkplaat werd middels de tussenkomst van Gino Malfrère en via een
begrafenisondernemer in Italië besteld. De leveringstermijn voor dergelijke geëmailleerde gedenkplaten is vrij

lang. Wanneer de levering uiteindelijk aankwam, was de foto op de plaat totaal onscherp wat noodzaakte om
de foto onmiddellijk naar Italië terug te sturen. Na opnieuw verschilllende weken wacht werd dan een goed
afgewerkte gedenkplaat afgeleverd.
De inhuldiging van de gedenkplaat vindt plaats op zaterdag op zaterdag 5 november om 10.00 uur. Op vraag
van Greet Verbeke vindt deze inhuldiging plaats in beperkte kring. Alles wordt heel sober en intiem
gehouden en er zullen geen toespraken worden gehouden.
Daarom worden alleen maar dichte familieleden evenals directe betrokkenen op de dag van het ongeval
uitgenodigd. Om geen misnoegdheid op te wekken bij mensen die niet zijn uitgenodigd, wordt in het
bestuurdersdepot een nota uitgehangen met de mededeling dat de gedenkplaat op 5 november in beperkte
kring en tijdens een sobere plechtigheid zal worden ingehuldigd en dat hiervoor begrip wordt gevraagd.
Sinterklaasfeest:
• Programma
De ballonplooier en de grime blijven vertrouwde ingredieënten. Voor de ballonplooier stelt er zich geen
enkel probleem. Voor de grime wordt er bij voorkeur beroep gedaan op de gratis diensten van de
dochter van Christian Fiers, maar mocht zij daartoe niet bereid zijn of niet beschikbaar zijn, dan kan er
nog steeds worden teruggevallen op de betalende grimeverfster. Beiden samen hun ding laten doen
(betalend versus gratis) is echter moeilijk te verantwoorden.
Patick Defoer wordt opnieuw gevraagd om tweede “Zwarte Piet” te zijn.
• Inschrijvingen
Christophe Verrue heeft reeds uitnodigingen gemaakt. Kinderen tot 10 jaar nemen gratis deel. Vanaf 10
jaar betalen leden € 3,- per persoon. Niet-leden € 5,-. Inschrijvingen (via de permanentie 3x8) sluiten af
op zaterdag 12 november.
• Sinterklaasgeschenk
Dit jaar wordt er van afgezien om opnieuw kleurpotloden bij het Sinterklaasgeschenk te voegen.
Christophe Verrue zorgt voor de aankoop van het snoep. Samen met Christian Fiers vult hij de
snoepzakjes.
• Klaarmaken van de zaal
Op vrijdag 18 november wordt vanaf 14.30 uur gestart met het klaarzetten van de zaal. Op zaterdag
worden dan verder de puntjes op de ‘i’ gezet.
• Catering
Voor de drankverkoop wordt gewerkt met hetzelfde systeem van vorig jaar (drankkaarten).
Sinterklaaskoeken met koffie en chocolademelk zijn opnieuw in de prijs inbegrepen. Christophe Verrue
zorgt voor de aankopen.
• Voorbereidingen de dag zelf
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten worden (in hun burgerkledij) verwacht om 12.30 uur. Omkleden zoals
gewoonlijk in TOP. De overige bestuursleden worden verwacht om 13.00. Het Sinterklaasfeest zelf vangt
aan om 213.30 uur. Zoals vorige jaar worden de kinderen en hun ouders uit veiligheidsoverwegingen
zolang mogelijk op de bovenverdieping van het koerdienstgebouw gehouden en pas op het laatste
moment naar beneden geroepen.
Lidmaatschap
Niettegenstaande ieder personeelslid van het bestuurdersdepot wordt verondersteld lid te worden van de
vriendenkring, lijkt lidmaatschappij voor nieuwe bestuurders van het depot niet altijd even vanzelfsprekend,
dit terwijl de aanwezigheid van bijvoorbeeld drank- en versnaperingsautomaten, evenals TV- en dito zithoek,
wel als vanzelfsprekend worden ervaren terwijl deze accommodatie ook ter beschikking staat van iedere
treinbestuurder.

Het lidgeld blijft in elk geval behouden op € 6,-.
Momenteel wordt er achteraan de onthaalbrochure van het treindepot een bladzijde geweid aan de
vriendenkring. Om de efficiëntie van de boodschap te verbeteren, wordt voorgesteld om een apart
plooifoldertje (gevouwen A4) over de werking van de vriendenkring te maken (met vermelding van wat de
vriendenkring tegenover het lidgeld stelt) en dit in de onthaalbrochure te stoppen. Nico Callens maakt de
folder op.
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie vindt opnieuw plaats op dezelfde plaats als vorig jaar. De datum is vastgelegd op 13
januari. Vanaf 18.30 uur tot sluiting. Er wordt gekozen voor dezelfde broodjesleverancier (die bij wijze van
sponsoring levert aan ‘vriendschapsprijs’.
Het noteren van de aanwezigen, gekoppeld aan het afleveren van de drankbonnetjes, wordt afgehandeld aan
de ingang. Er wordt daarvoor gewerkt met een beurtrol en beurtrollijst die daarvoor vooraf wordt
opgesteld.
Vervolg van de voorbereidingen van de nieuwjaarsreceptie op volgende bestuursvergadering.
Evaluatie wandeltocht
Op het vlak van aanwezigen mag dit met 73 ingeschrevenen een succes worden genoemd. Op financieel vlak
wordt de wandeltocht afgesloten met een positief saldo van € 100,Om te vermijden dat er dranken zouden verkocht worden die over datum zijn, worden er in de toekomst
alleen nog gangbare dranken en bieren verkocht. M.a.w. geen Palm en Ice Tea meer. Het klassieke pintje,
Duvel en Leffe blijven wel nog op de prijslijst voorkomen. Voor melk worden steeds kleine hoeveelheden
Tetra Bricks aangekocht waarbij steeds maar één doos per keer wordt geopend. De niet volledig lege dozen
kunnen achteraf gewoon worden meegenomen naar huis.
Ondanks het feit dat er geen klachten zijn over de friturist (deze formule blijft in elk geval behouden) wordt
voor volgende keer een prijsvergelijking gemaakt met andere potentiële leveranciers.
Ideeën voor activitieten volgend kalenderjaar
• Volksspelen in Poperinge
Niettegenstaande er de vorige keer voor deze activiteit zeer weinig deelnemers waren, was dit toch een
zeer interessante en amusante activiteit die voor herhaling vatbaar is.
• Quiz
Anthony Wouters zou bereid zijn om een quiz in elkaar te knutselen.
Varia
• Pensioneringen
In grote lijnen is geweten wie de volgende zijn die met pensioen gaan (Romain Lalleman en Etienne De
Schrijver), maar er is nog niet gewezen wanneer.
• Welkomstdrink van de Heer Stefaan Dobbelaere
De vriendenkring werd door de nieuwe leider van de TCT gecontacteerd met de vraag een
welkomstdrink te organiseren. Er wordt hem gevraagd of de datum van vrijdag 16 december hem past.
• Wat met leden die overgaan naar B-Logistics ?
Er is geen bezwaar tegen dat die gewoon lid blijven.
• Uitnodigingen depanneerders
Er zijn klachten van de depanneerders als zouden ze niet, laattijdig en/of onvolledig op de hoogte gesteld
worden over de activiteiten. Nochtans worden er telkenmale uitnodigingen en affiches meegegeven met
de factage.

• Volgende vergadering:
Volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 16/12/2011. Bij wijze van proef wordt er ditmaal gestart om
15.00 uur in plaats van 13.00 uur.

Nico

