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Hoge Raad - Verslag van de vergadering van maandag 19 februari
2018 om 20 uur – POC Humbeek
Aanwezig: Julien DE DONCKER, Roeland VRANKEN, Jon IGARTUA Y PORRES,
Willy SEGERS, Hugo JANSSENS, Geert HABILS, Jacqueline BRUGGEMANS, Daniël
VAN DEN BERGH, Jean-Pierre MUYLDERMANS
Verontschuldigd: Diane MERTENS
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Goedkeuring verslag HR van 13 november 2017 ten huize Habils
Mededelingen Griffie
Evaluatie Plenaire Vergadering van 3 februari 2018 in CC het Bolwerk te
Vilvoorde
Bekendmaking van de mandatenoverdracht binnen de HR
Aanpassen kledij voor Willy, Jacqueline en Julien
Kasboekverslag + overdracht – overzicht lidgelden/ aanmaning/opvolging
Geplande toneelbezoeken voor 2018
a. Galmaarden op vrijdag 16 maart e.k.
b. Najaar 2018
Geplande intronisaties voor 2018
a. 14.04.2018 Edwin Vandermeeren - bezoek Jon, Roeland, Willy per 21.02
0m 15 uur bij Willy Hernie, Populierenstraat 19 te Lembeek. (Checklist
Jon meenemen!)
b. Marleen De Meersman: nog nader bepalen, maar zal in de ‘vroege’
herfstperiode zijn. Willy volgt op met Frank Gillijns, voorzitter Mazels
Toneel.
Geplande vergaderingen van de HR in 2018
Bespreking uitstappen in 2018
Voorbereiding Sint-Paulus paardenprocessie Opwijk
Vastleggen Plenaire Vergadering 2019 (Geert Habils regelt)
Rondvraag

Eregrootmeesters: Ridders Jef Mennekens + en Jules Poffé +
Bank: IBAN BE45 3100 7360 3989
Ridders Honoris Causa: Herman Teirlinck +, letterkundige; BIC BBRU BE BB
Renaat Van Elslande +, Minister van Staat

Verslag
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Goedkeuring verslag HR van 13 november 2017 ten huize Habils
a. Het verslag wordt goedgekeurd
b. Enkele reacties:
1b
Wim reageerde nog niet, Roeland doet een ‘rapelleke’ (is gebeurd)
16b
is een vergissing: het gaat om een andere Pierre
16c
Roeland vraagt aan Ingrid om de naaister aan te spreken
16d
Julien heeft nog 3 trofees, bij Roeland nog 2
(Zie ook inventarislijst in bijlage)
16h
Onze ledenlijst wordt licht aangepast in de kolom “status”:
ER = Ere-Ridder, EHR = Erelid van de Hoge Raad

Judocus Pierre
Marcel
Piet
Georges

Lombaerts
Bogaert
De Cuyper
Hallumiez

EHR
ER
ER
ER

De Ere-Ceremoniemeester en de Ere-Grootmeester blijven actief
lid van de Hoge Raad (AHR)
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Mededelingen Griffie
a. Bericht van Johan De Rijck n.a.v. de ‘machtswissel’ met dank aan
Julien en felicitaties voor Willy
b. Enkele berichtjes i.v.m. de gezondheidstoestand van Julien na de PV
getuigen van vriendschap en medeleven
c. Enkele ‘erfstukken’ en (oude) dossiers die nu bij Willy en Roeland
liggen/staan kunnen misschien terecht bij https://kadoc.kuleuven.be/ of
http://www.erfgoedcellen.be/. Willy doet opzoekingswerk
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Evaluatie Plenaire Vergadering van 3 februari 2018 in CC het Bolwerk te
Vilvoorde
a. Vergadering was OK, dank aan Jon voor de organisatie en de PPP.
b. Voorstelling van kandidaten en toneelvoorstellingen was al een stuk
beter, maar kan wellicht nog beter worden voorbereid
c. Partners waren tevreden over hun goochelactiviteit
d. De partners werden uitzonderlijk (wegens de ‘machtsoverdracht’) even
aanwezig op de vergadering. Dit blijft een uitzondering.
e. Eten was goed en voldoende, ook ontvangst en receptie dik ok.
f. De keukenploeg stelde zich erg flexibel op, waarvoor dank
g. Er mag in de toekomst meer aandacht worden besteed aan de
tafelschikking. Als het kan mogen er ‘te veel’ plaatsen worden voorzien,
zodat ook de allerlaatste nog enige tafelkeuze heeft.
h. Er waren 36 Ridders aanwezig, 14 lieten zich verontschuldigen, van 7
mensen hoorden we niets. 20 mensen namen deel aan de
partneractiviteit. 48 mensen schoven aan voor het feestbuffet.
i.

Bilan:
51 deelnemers aan 55 euro
Traiteur + zaal

2805,00
2771,24

Terugstorten 4 verontschuldigden
Bloemen en geschenken
Totaal
Negatief saldo

220,00
164,50
3155,74
350,74
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Bekendmaking van de mandatenoverdracht binnen de HR
a. De pers kreeg een artikel met foto aangeboden. (Op 20/2 verscheen dit
al in Het Nieuwsblad)
b. Willy stuurt de bestanden naar Jon, die kent nog meer plaatselijke
correspondenten.
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Aanpassen kledij voor Willy, Jacqueline en Julien
a. De schouderband voor de Ere-Grootmeester werd door Jacqueline
gepimpt
b. Op maandag 12 maart gaan Jacqueline, Willy en Julien naar Jon voor
een fotosessie (wit hemd of blouse, hanssnoer, toga’s en baret
meenemen)
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Kasboekverslag + overdracht – overzicht lidgelden/ aanmaning/opvolging
a. Er werd 955 euro gestort als vrije bijdrage
b. De Grootmeester schrijft een herinnering naar de ongeveer 20 Ridders
die nog niet betaalden
c. Willy maakt een afspraak bij de ING voor de handtekeningenwissel op
dinsdag 27 februari. Roeland zorgt voor het verslag van de Plenaire
Vergadering. (Is gebeurd)
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Geplande toneelbezoeken voor 2018
a. Galmaarden op vrijdag 16 maart e.k. – 11 Ridders en 6 partners
ingeschreven, 13 verontschuldigingen (stand op 20/2)
Roeland stuurt een herinnering aan wie nog niets liet weten
b. Humbeek op zaterdag 3 november – titel nog niet bekend
c. Bij de uitnodiging zal worden verwezen naar mogelijkheid tot
inschrijven via de website
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Geplande intronisaties voor 2018
a. 14.04.2018 Edwin Vandermeeren
i. Bezoek Jon, Roeland, Willy op woensdag 21/02 0m 15 uur bij
Willy Hernie, Populierenstraat 19 te Lembeek.
ii. Checklist Jon meenemen!
iii. Geert zal Jon vervangen als Ceremoniemeester, Jon bereidt de
ceremonie voor zoals anders
b. Marleen De Meersman
i. Datum nog nader bepalen, maar zal in de ‘vroege’ herfstperiode
zijn.
ii. Willy volgt op met Frank Gillijns, voorzitter Mazels Toneel.

iii. Waarschijnlijk in “Spechteshof” (GC Hof ten Hemelrijk) met
publiek op uitschijfbare tribune zodat Marleen (in haar rolstoel)
geen trappen moet doen
c. De twee gegraveerde medailles worden meegegeven met Jacqueline om
er een lint aan te breien
d. Twee gegraveerde plaatjes op naam voor op de trofees en de dossiers
worden aan Willy meegegeven
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Geplande vergaderingen van de HR in 2018
a. Maandag 7 mei – Londerzeel
b. Maandag 1 oktober – Boortmeerbeek
c. Maandag 19 november – Droeshout (Opwijk)
Voorbereiding Plenaire Vergadering 2019
d. Van zodra de datum van de intronisatie in het najaar vast staat,
kunnen de afgesproken data worden gewijzigd
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Bespreking uitstappen in 2018
a. Roeland stelt voor dat we een plaats en datum vast leggen: het past
toch nooit voor iedereen.
b. Voorlopig ‘ergens in september’
c. We leggen geen bus is (te duur)
d. Wordt vastgelegd op volgende HR
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Voorbereiding Sint-Paulus paardenprocessie Opwijk
a. Willy verwacht ons op zondag 24 juni in wit hemd en zwarte broek
b. Hij laat weten welke maten er juist moeten worden opgegeven
c. We ‘treden op’ met hetzelfde verhaal (bouw van de nieuwe kerk)
d. Kinderen welkom om pancarte te dragen
e. Plaats voor partners is voorzien op de tribune
f. Achteraf is er ‘een pintje’
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Vastleggen Plenaire Vergadering 2019
a. Geert Habils organiseert
b. Locatie: de ‘Kokschool’ op de Zijp (Campus Wemmel) – 7de jaars staan
in voor de maaltijd en de bediening c. Vastgelegde datum: zaterdag 26 januari 2019
d. Basisvoorstel = Onthaal, receptie, 3 gangen, koffie voor €49 + €2,5, voor
de vergaderzaal wordt ook een vergoeding gevraagd
e. Genoeg parking
f. Gaart nam een optie – mag ze bevestigen
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Rondvraag
a. Wat met ereleden waar we niets meer van horen of die wegens
gezondheidsredenen niet meer aanwezig kunnen zijn? Dat wordt op
volgende vergadering geagendeerd
b. Het Jeanne-Struelens-juweel staat nog steeds waar het hoort: in de hal
van het gemeentehuis van Wolvertem. Elk jaar gaan we kijken, zeker
na de gemeenteraadsverkiezingen. Desnoods halen we het weg.

c. Een blik op de kaart (https://www.ordeguldenmasker.be/hogeraad.html) leert dat de Hoge Raad een blinde vlek vertoont in OostBrabant. Willy belt naar Wim Mertens om te polsen of hij niet
geïnteresseerd is
d. Volgende Plenaire Vergadering worden er weer pins verkocht door
Jacqueline – prijs €5
e. Jon neemt de kist met de Gulden Boeken mee (inscannen foto’s voor de
website)
Verslag: Roeland Vranken, Griffier

