MOVUB-Tennistornooi & 0ntmoetingsdag
18 november 2000
Om 11.45 stonden de meeste van de 20 ingeschreven deelnemers op de set van het eerste MOVUBtennistornooi in “De Berken” te Strombeek-Bever. Twee spelers zagen al zodanig uit naar het
avondfeest dat ze zich eerst verkeerdelijk in “De Montil” hadden aangemeld, weliswaar in tennistenue.
Het tornooi zelf was een sportief hoogtepunt, zodanig dat we overwegen dit ook volgende jaren in te
richten onder de naam “MOVUB-masters”.
De winnaars waren Eric Jolie en schoonbroer die een mooie prijs ter waarde van 5000 BF mee naar
huis mochten nemen. Eervolle vermeldingen gingen naar Sus Keuppens en Dirk Michielsen die de finale
nipt verloren, alsook naar Inga Vanhandenhove en Marie Keuppens, het sterkste damesteam.
Dank aan Rik Schots voor de schitterende organisatie van dit evenement.
Om 18.00 uur arriveerde Johan Verminnen in “De Montil”, hij had er duidelijk zin in. Tijdens zijn
repetitie,die meer dan een uur duurde, werd de laatste hand gelegd aan de feestzaal- en tafelindeling. We
hadden 126 ingeschreven, uiteindelijk waren we met 129. Vanaf 19.00 uur stroomden de gelukkigen
binnen voor het aperitief en de statutaire vergadering. Deze werd op zodanig discrete wijze, de MOVUB
eigen, gehouden dat veel genodigden er zich zelfs niet van bewust waren dat er zulke belangrijke
beslissingen genomen werden. Kort samengevat volgen hieronder de besluiten.
Frank Handelberg is de nieuwe voorzitter van MOVUB, ad interim wel te verstaan. We zoeken dus
verder koortsachtig naar een nieuwe voorzitter, die zeker zal kunnen rekenen op de actieve steun van de
bestuursleden
Stef Decreton, naast ex-klasgenoot van Johan Verminnen (zie verder) ook ex-voorzitter (1992-1995),
wordt ondervoorzitter van MOVUB.
Johan Braeckman wordt secretaris van MOVUB en MOVUB vzw.
Frank Handelberg is ook penningmeester van MOVUB vzw, een job die hij verder zal uitvoeren na het
vinden van een nieuwe voorzitter. Ondertussen zal Johan hem hierin bijstaan.
Sara ‘t Kint en Jan Debrauwere treden officiëel toe tot het bestuur.
Aan de toenadering naar en samenwerking met de tandheelkunde (via Benny De Deyn) en de “Ouwe
Geuzen” wordt verder gewerkt.
Om de leden te betrekken bij de toekomstige activiteiten zal gevraagd worden om via onze web-site of via
e-mail voorstellen, wensen, vragen en zelfs kritieken te lanceren.
Om 20.00 uur gaan we aan tafel en genieten van het menu “Montiliac”, doorspekt met enkele korte
verbale of cantabele tussenkomsten, en van elkaars gezelschap. We onthouden een informatieve speech
van de “Ouwe Geuzen” die op regelmatige basis studentikooze activiteiten willen organiseren, een
dubbel-speech van Benny De Deyn voor tandheelkunde en Johan Braeckman voor MOVUB, een
krachtige en enthousiaste “nieuwvoorzitterschapsspeech” van Frank Handelberg.

Stipt volgens planning wordt Johan Verminnen om 22.15 aangekondigd door zijn vroegere klasgenoot
Stef Decreton (zie hierboven). Zijn optreden wordt het hoogtepunt van de avond. Johan en zijn
uitstekende muzikanten brengen een gevarieerd en bijzonder geappreciëerd aantal nummers die
beurtelings opzwepen en ontroeren, steeds in een schitterende sfeer, mede door de originele en vaak
grappige bindteksten. Johan en zijn band krijgen dan ook 2 bisnummers aan hun broek.
Rond 11.30 nuttigen we ons dessert terwijl alles gereed wordt gemaakt voor een gezellige nadans en/of
pint. De dans wordt geopend door onze eregasten Ingrid De Pauw (voorzitter van MOVUB vzw) en Benny
De Deyn (tandheelkunde). Ze voelen zich goed en doen het goed. Ze kennen veel volgelingen. De
warmte in de zaal wordt er met plezier bijgenomen, want het is een aangename menselijke warmte en het
bier is goed gekoeld. Druppelsgewijs verlaten de genodigden het feest, de laatsten rond 04.00.
Het is dan nog donker, … maar MOVUB voelde zich vanavond helder verlicht.
Uw ideeën en voorstellen voor de toekomst aub
Hebt u interesse in onze jaarlijkse ontmoetingsdag ?
Onder welke vorm ziet u zo’n dag ? Diner ? Diner-spektakel ? Gala-avond ?
Bent u geïnteresseerd in andere activiteiten ? Sport tornooi ? Rally ? Fietstocht ? Wandeltocht ?
Andere ?
Bent u geïnteresseerd in een MOVUB-weekend ? Waar ? Ardennen ? Champagne ?
Bent u geïnteresseerd om MOVUB bestuurslid te worden ?
Wenst u een volgende MOVUB-vergadering bij te wonen om eens te zien hoe tof het eraan toe gaat ?
Hebt u zelf andere goede ideeën ?
Graag uw antwoord naar frank.handelberg@az.vub.ac.be of johan.braeckman@az.vub.ac.be
Dank voor uw interesse.
Frank Handelberg
Johan Braeckman
In naam van het bestuur

