Grootmeester:
Ridder Willy Segers
willysegers1745@gmail.com
052 35 91 35 – 0475 361 333
http://www.ordeguldenmasker.be

Griffier:
Ridder Roeland Vranken
Dagwanden 39, 1860 Meise
roeland.vranken@skynet.be
02 269 21 41 - 0472 333 110

OPGERICHT: 27 JANUARI 1963

Hoge Raad - Verslag van de vergadering van maandag 1 oktober 2018
om 20 uur – Gildezaal, Boortmeerbeek
Aanwezig: Julien DE DONCKER, Roeland VRANKEN, Jon IGARTUA Y PORRES,
Willy SEGERS, Hugo JANSSENS, Diane MERTENS
Verontschuldigd: Daniël VAN DEN BERGH, Jean-Pierre MUYLDERMANS,
Jacqueline BRUGGEMANS, Geert HABILS

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Welkom
Goedkeuring verslag HR van 7 mei 2018
Mededelingen Griffie
Kasboekverslag
Evaluatie uitstap Brussel op 23 september 2018
Voorbereiding intronisatie Marleen De Meersman op 5 oktober
Kandidaat-Ridders 2019
Stand van zaken Plenaire Vergadering 2019 (Geert Habils)
Bijwonen toneelvoorstellingen (de eerste is op zaterdag 3/11 in Humbeek)
Rondvraag

Verslag:
1.

Welkom
De Grootmeester heet iedereen welkom en bedankt Hugo en Josepha voor het
onthaal.
Jacqueline werd geopereerd en stuurde een berichtje. We wensen haar veel
beterschap.
Julien heeft enkele aanvullende agendapunten. Die komen aan bod in de
rondvraag.

2. Goedkeuring verslag HR van 7 mei 2018
2.1. Het verslag wordt goedgekeurd
2.2. Aanvullingen:
10.05 (i.v.m. zoektocht naar nieuwe kandidaten) Liefst groepen die nog
geen Ridder hebben, het aantal Ridders per groep niet overdrijven

3. Mededelingen Griffie
3.1. Reacties op de uitstap naar Brussel
3.2. Uitnodigingen
•
Uitstap Brussel
Eregrootmeesters: Ridders Julien De Doncker, Jef †Mennekens, Jules †Poffé
Ridders Honoris Causa: Herman Teirlinck +, letterkundige; Renaat Van Elslande +, Minister van Staat
Bank: IBAN BE45 3100 7360 3989

•
Intronisatie Marleen De Meersman
•
toneelvoorstelling Humbeek
3.3. Idee van Edwin Vandermeeren -> zie varia
4. Kasboekverslag
4.1. Op de zichtrekening: €1767,29
4.2. Op de spaarrekening: €10.005,87
5. Evaluatie uitstap Brussel op 23 september 2018
5.1. Aanwezig: 17 Ridders en 10 partners
5.2. Uit de mailtjes:
•
De uitstap in Brussel was leuk en leerrijk.
Een kleine opmerking: Steun in het vervolg eetgelegenheden waar men onze taal spreekt
en waardeert zodat we in de toekomst niet als stoere ridders ten strijde moeten trekken.
▪ Dank u aan de organisatoren en de leuke compagnie.
• Ook al waren de weergoden ons niet meteen goed gezind, toch was het hartverwarmend
om samen op pad te zijn. Bedankt voor de goede organisatie. Tot één der volgende
activiteiten...
• Zoals Vic in een eerder bericht schreef, zou hij morgen heel graag mee de benen onder
tafel schuiven, samen de andere ridders. Maar zoals je zelf schrijft, wordt het morgen heel
slecht weer. En dan zou het onverantwoord zijn dit weer te trotseren. Vic is niet echt mobiel
meer en dat betekent de rolstoel gebruiken, omdat we niet voor de deur zullen kunnen
parkeren. Bovendien is hij zeer vatbaar voor infecties en dan is morgen de deur uitgaan,
absoluut geen goed idee. Hoe graag hij ook aanwezig zou willen zijn, morgen moet hij
forfait geven. Ik hoop dat je er begrip kan voor opbrengen. We wensen jullie morgen,
ondanks de weersomstandigheden, een zeer verrijkende dag
5.3. Gids voormiddag
•
Eigenlijk was de groep te groot voor één gids: niet alles was
verstaanbaar, maar dat kwam ook door de paraplu’s
5.4. Restaurant
•
De gids had moeten weten dat we een Nederlandstalige groep zijn en
‘verzorging in eigen taal’ voorzien
•
Prijs/kwaliteit ok
•
Erg lange wachttijd voor drank en eten, slechts één ober was te weinig
5.5. Namiddag
•
Goede gidsen
•
Afscheid in mineur, ongezellige locatie, ook omdat de twee groepen niet
tegelijkertijd eindigden.
5.6. Algemeen
•
Het weer was ‘niet goed’, daardoor moeilijk begaanbare gladde plekken
•
Te jachtig programma, ook door tijdverlies in het restaurant
•
Te weinig aandacht voor mensen die slecht te been zijn (alhoewel het
programma duidelijk was in e uitnodiging)
5.7. Lessen voor later
•
Werkgroepje maken, zelf uitproberen
•
Van A naar A, niet van A naar B
•
Plan B voorzien
•
Andere periode? Juni? Meer toneel-gericht? Minder toneelgericht?

geprint 08-10-18

4

6. Voorbereiding intronisatie Marleen De Meersman op 5 oktober
6.1. Ridders ingeschreven: 18, partners: 10, 18 verontschuldigingen
6.2. Organisatie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Edwin Vandermeeren is “jongste” ridder -> peter?
Jacqueline is er niet (gisteren met spoed geopereerd), Bernard ook niet. We moeten hulp
voorzien voor Diane bij het kleden. Rita en Lisette? Willy vraagt het hen
Geert is Ceremoniemeester, Roeland zorgt voor teksten in groot lettertype
Jean-Pierre is verontschuldigd -> zwaarddrager? Jean-Pierre Goossens is de oudste niet-HRridder
Halssnoer met medaille zou nog bij Jacqueline zijn
Fotograaf: vragen aan Yolande (Roeland)
Jon zorgt nog voor het ‘definitieve’ draaiboek
Donderdag gaan Willy, Roeland en Geert de zaal bekijken

7. Kandidaat-Ridders 2019 – dossiers moeten binnen zijn tegen volgende HR (19
november) – Willy neemt contact op met de “aanbieders”
7.1. Theo Doms -> Tania Van Mierlo

• Ja bij ons….Tania Van Mierlo ….in het dik en vet geschreven
7.2. Jon Igartua y Porres -> Carine Colette
7.3. Edwin Vandermeeren en Willy Hernie -> drie kandidaten
7.4. Luc Collin -> Jan Wets

• Welke info over zijn persoon is er nodig. Zijn carrière is heel lang en zijn inzet enorm.
• Indien de zaken in orde komen wensen wij, rederijkerskamer De Lelie-KTV De Noordstar, zijn
eventuele intronisatie te linken aan zijn optreden in zijn thuishave Sint-Genesius-Rode op de
historische Boesdaal hoeve en dit op 15 of 16 maart 2019.
• Antwoord van de Griffie: In het reglement (https://ordeguldenmasker.be/reglement.html)
staat uitdrukkelijk dat een intronisatie niet kan gecombineerd worden met een voorstelling (2.2).
8. Stand van zaken Plenaire Vergadering 2019 (Geert Habils)
8.1. Willy neemt contact op met Geert voor verdere afspraken
•
Prijs
•

Menu

•

Vergaderzaal

•
…
8.2. Hugo trekt ten oorlog en zal alleen de vergadering bijwonen en misschien de
receptie
9. Bijwonen toneelvoorstellingen
9.1. zaterdag 3 november in Humbeek
•
Op dit moment: 7 ridders, 5 partners, 2 verontschuldigingen
•
Roeland stuurt een herinnering
9.2. Volgende bezoeken worden op de Plenaire Veergadering vastgelegd

10. Rondvraag
10.1.
Evaluatie Paardenprocessie
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•
•
•
10.2.
•
•

Toffe dag, alleen lovende kritieken
Volgende HR beslissen we of we nog eens mee stappen
Datum ligt al vast: 23 juni 2019, en de steltenlopers van Merchtem komen
Lidgelden
Geen contact met Judocus Pierre Lombaerts
Willy zal aan Gisèle De Henau (02 569 02 89) vragen of ze meer van hem
weet.
•
Erik de Schrijven ontbreekt nog, we hebben hem al 2 jaar niet meer
gezien
•
Hugo vraagt aan Rita om nog eens op zoek te gaan:
✓
Judocus Pierre Lombaerts, Oudstrijdersstraat 64, Dilbeek, °Dilbeek
17/03/1927
✓
Marcel Bogaert, Moderne Wijkstraat 11, Brussel, °Brussel 19/07/1930
10.3.
Op de uitvaart van Clément Lissens waren we met 17 mensen aanwezig
10.4.
Als we een overlijdensbericht zouden krijgen van de schoonmoeder van
Theo Doms wordt dat verspreid ter informatie
10.5.
Het ideetje van een ‘tamtam-nieuwsbrief’ gaat niet door. Wie een
‘nieuwtje’ wil verspreiden doet dat zelf
10.6.
De oude website moet verwijderd worden. Roeland doet zijn best.
10.7.
Het idee ‘kandidaten stellen zichzelf voor’ wordt langs alle kanten
bekeken. Wordt vervolgd
10.8.
Idee van Edwin Vandermeeren

Ik dacht, om onze Orde wat bekendheid te geven, … zouden we niet eens een artikel
forceren in Open Doek ? Ik ben er contactpersoon,(niet meer of niet minder, hoor) … en het
is me al een paar keer gelukt i.v.m. een ander onderwerp.
Iets in de zin van "De Orde van het Gulden Masker : Folklore of een missie ?"
We kunnen foto's bezorgen van de zitting van mezelf, van die van volgende week, van de
inwijding van onze nieuwe Grootmeester Willy... voldoende materiaal ?
Dit zou misschien andere verenigingen (zoals in het Leuvense) ook kunnen prikkelen om een
intronisatie voor te stellen ?
Het zou ons op zijn minst toelaten onze Orde eens in de schijnwerpers te zetten.
Wat denk je ?

•
10.9.

We denken dat Diane haar relaties met Open Doek kan aanspreken
We zijn het erover eens dat het een soms langdradige vergadering was.

Verslag: Roeland
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