
Beste vrienden, 

De voorbije jaren ben ik altijd slachtoffer van dienst geweest, om jullie op de 
hoogte te houden van de activiteiten én de opbrengsten van onze vereniging. 
Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan, maar vandaag sta ik hier toch wel met
een dubbel gevoel : enerzijds is het geweldig dat we vandaag weer eens samen 
zijn, maar anderzijds sluiten we vandaag, samen, een geschiedenishoofdstuk af,
een hoofdstuk waar we allen aan hebben mee geschreven …

En het geeft me toch een vreemd gevoel, hier vandaag afscheid te nemen van 
zoveel vrienden-vrijwilligers. Hier vandaag afscheid te nemen van zoveel 
vrijwilligers die vaak het einde van onze vele projecten niet zagen, of niet 
wisten of alles wel goed zou komen. 
Hier afscheid te nemen van wat ik, naar mijn oprechte mening, de meest 
succesvolle vereniging van Kapelle-op-den-Bos van de voorbije 20 jaar mag 
noemen …

De meest succesvolle vereniging van de voorbije 20 jaar … Da’s gemakkelijk 
gezegd natuurlijk, maar toch : we hebben zóveel en zowat van àlles gedaan, en 
steeds met veel succes. Een paar voorbeeldjes en wat cijfertjes :

We hebben heel wat jaren in de kliniek in Melsbroek gaan 
pannenkoekenbakken voor de familieleden van patiënten. Mooie jaren, dicht 
bij de mensen die ons nodig hebben
Maar we dachten nog meer te kunnen doen, vanuit onze uitvalbasis in Kapelle-
op-den-Bos.
En dus verhuisden we naar de Sporthal in Kapelle-op-den-Bos…
En zo kwamen nieuwe initiatieven tot stand :

- In 2002 zijn we gestart met de Fietstocht Eddy Merckx, een 
pannenkoekenbak en ook nog een dansavond in sporthal Eternit

- In 2003, en dat blijft voor mij één van de mooiste herinneringen, 
organiseerden we een grandioze modeshow hier, bij Renault Trucks : 
meer dan 600 aanwezigen !

- In 2004 gingen we voor een Poco-Loco-fuif en een verkiezing Mister & 
Miss Goed Doel



- In 2005 hadden we een super-live-concert met Will Tura, voor ons 
tienjarig bestaan, te Meise. Meer dan 1000 sympathisanten kwamen er 
op af …

- En ondertussen hebben we ook twee complete wieleroutfits ontworpen 
en op de markt gebracht (mede dankzij de steun van Eddy Merckx). 
Vandaag rijden nog steeds 700 renners rond in zo’n outfit !

- De Fiets-Wandel-Motortocht zorgde elk jaar voor meer dan 2000 
deelnemers

- En we hebben zelfs de zangcarrière van Margriet en Celine Hermans 
terug op de rails gezet, met een optreden voor het goede doel in 2010

En natuurlijk …. Ons handelsmerk : de jaarlijkse Pannenkoekenbak op 11 
november.
Alle vlaamse vedetten zijn door de jaren heen, op ons podium gepasseerd.
En … we hebben maar liefst 30.000 pannenkoeken gebakken !!!

Komende 11 november dus geen Pannenkoekenbak meer in de Sporthal. Dat 
wordt even wennen …

En was het goed, waren al die initiatieven en inspanningen de moeite waard ? 

Beste vrienden, we hebben in al die jaren meer dan 400.000 euro aan IMSO-
Melsbroek geschonken, en daar komt straks nog een pak bij … 

Al die activiteiten, zijn 20 jaar lang het werk geweest van ons allen. Maar toch 
zouden we dit alles niet hebben kunnen realiseren, zonder de drive, zonder de 
begeestering, zonder het aansturen van 2 personen die ik graag naar voren 
vraag : een heel sterke vrouw in onze vereniging, en een heel sterke man 
achter deze sterke vrouw : Maria Verbruggen en Eddy Lesage



We hebben een herinneringskadootje voor jullie. Geen cheque, maar wel iets 
waar jullie straks voor de pers en alle aanwezigen een mooie foto kunnen mee 
maken … (een spandoek met alle activiteitenaffiches van de voorbije 20 jaar)

Beste vrienden, we vieren vandaag niet alleen het afscheidsfeest voor 20-jaar 
activiteit van VZW Steunt MS, maar … we hebben natuurlijk ook nog een 
afscheidskado voor IMSO-Melsbroek, de VZW die de MS-patiënten begeleidt :

                        onze grootste cheque ooit : 50.750 euro !!!

En hiermee, komen we tot het einde, het échte einde van onze vereniging …

Mij rest alleen nog, om allen te danken, die onze vereniging trouw hebben 
gesteund :

- Alle sponsors van het eerste en laatste uur

- Alle gemeentebesturen die ons hebben geholpen

Maar ook en vooral :

- Alle medewerkers die de Pannenkoeken tot een succes maakten,

- Alle medewerkers die de Fietstocht tot een succes maakten

- Alle medewerkers die de Wandeltocht tot een succes maakten

- Alle medewerkers die de Motortocht tot een succes maakten

- En ook alle medewerkers die er vandaag niet zijn, omdat ze er niet bij 
konden zijn, of niet meer in leven zijn …

Kortom, aan alle medewerkers die de voorbije 20 jaar van onze 
vereniging gemaakt hebben wat ze vandaag is : hartelijk dank !

En zelf wil ik u ook nog twee boodschappen meegeven :



- Zorg er voor dat de vriendschap die jullie in 20 jaar opbouwden in deze 
vereniging, ook hierna blijft bestaan, zonder vereniging.

- En bedankt dat ik al die jaren secretaris mocht zijn van zo’n prachtige 
vereniging. Dank daarvoor.

Stefaan De Doncker
Secretaris VZW Steunt MS
6 november 2016


