
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 41STE GROOT KAPITTEL 
  

 
Brugge, 21 januari 2021 

 
Waarde Grootkanselier, Waarde Ridder,   
Waarde Aspirant-Ridder, Waarde Kandidaat-Ridder,   
Waarde Ambassadeur,  
 
 

Wij hebben het genoegen u, uw familie en vrienden, uit te nodigen in Brugge (België). 
voor het 41ste Groot Kapittel van de Internationale Broederschap ‘Het Gulden Vlies’ tijdens 

het weekend van: 
 

3 - 4 – 5 september 2021 
 
 
Wij bieden het volgend programma aan:  
  
Vrijdag 3 september 2021  
  
09.15u:  
De deelnemers aan de Algemene Vergadering komen samen in de lobby van Hotel 
Crowne Plaza en stappen naar Herenhuys De Halve Maene. 
 

09.30u: 
Algemene Vergadering van de v.z.w. in de maatschappelijke zetel (= het officieel adres)  
van ons Broederschap, Herenhuys De Halve Maene, Braambergstraat 15 Brugge. 

Deelnemers:  

 Leden Raad van Bestuur Hoofdkanselarij, 
Afgevaardigden v.d. Nationale Kanselarijen. Enkel bestuursleden!  
(maximum 3 per Kanselarij nl. de Grootkanselier + 2 toegetreden leden zonder 
stemrecht)  
 

De agenda van de vergadering zal later aan de Kanselarijen toegezonden worden. 
Wij voorzien het einde van de Algemene Vergadering tegen 12.30u. 
Let op het nieuwe aanvangsuur van de vergadering! 



Kledij voor de ridders: blazer met embleem en das van het Broederschap. 

 

14.30u: 

De ridders en hun partner, de kandidaat ridders en hun partner en de sympathisanten die 
inschreven voor de namiddag activiteit vertrekken bij Hotel Crowne PLaza naar Brouwerij 
Bourgogne des Flandres, Karthuizerinnenstraat 6 te Brugge. 

 
Na het bezoek volgt een proeverij van drie bieren van op één der mooiste uitzichtpunten 
van Brugge. Bij goed weer kan dit wellicht doorgaan op het terras. 

Einde voorzien tegen 16.15u. 

Kledij voor de ridders: blazer met embleem en das van het Broederschap. 

 

18.45u: 

Samenkomst in de Lobby van Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge én vertrek naar het 
diner in restaurant Duc de Bourgogne, Huidenvettersplein 12 Brugge. 

 

19.00 u:  
Aperitief en Diner in restaurant Duc de Bourgogne, Huidenvettersplein 12 Brugge. 

Optreden van fluitisten ensemble. 
 
Kledij voor de ridders: blazer met embleem en das van het Broederschap. 

 
Zaterdag 4 september 2021 
 
09.30u: 

Vertrek in groep bij Hotel Crowne Plaza. 
We stappen door een minder toeristisch deel van Brugge naar het Adornes domein én de 
Jerusalemkerk (ongeveer 15 minuten), Peperstraat 3 Brugge. 

 

10.00u: 
Bezoek aan het Adornesdomein (groep 1) en de Jerusalemkerk (groep 2) 

 
Het Adornesdomein is een authentiek middeleeuws landgoed in hartje Brugge. Het is privé 
bezit van de familie van één onzer Ambassadeurs, één der meest invloedrijke Brugse 
families in de 15de eeuw. 
De Jerusalemkerk is een privaat kerk ! 
 
Bij aanvang bezoekt groep 1 de Jerusalemkerk terwijl groep 2 het Adornesdomein verkent. 
 
Aansluitend worden we door de graaf en gravin verwelkomt in hun privé-woning. 
 
 
Kledij voor de ridders: blazer met embleem en das van het Broederschap. 
 

12.00u: 

Vrij bezoek aan de stad Brugge. 



 

15.00u tot 16.00u: 

Shop van het Internationale Broederschap 

In de lobby van Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge. 

 

16.45u: 

Vormen van de stoet. 

Ingang hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge. 
 
Kledij van de Ridders: Smoking, vlinderdas van het Broederschap én ridder juweel 
VERPLICHT 

Kledij van de Kandidaat Ridders: Smoking en vlinderdas VERPLICHT. 

De ridders dragen alleen het groot juweel van de Broederschap, eventueel 
miniatuurjuwelen van andere ridderorden.  

 

17.00u: 
Optocht van de Ridders van de Internationaal Broederschap ‘Het Gulden Vlies’ 

De optocht vertrekt, met de bazuinblazers voorop, van bij Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te 
Brugge via de Grote Markt en de binnenkoer van de Brugse Hallen met de vermaarde 
Hallentoren en Belfort naar het stadhuis op de Burg te Brugge, 

Tijdens ons bezoek aan de binnenkoer van het Belfort speelt de stad beiaardier de hymne 
van ons Internationaal Broederschap. 
 

17.20u:  

Aankomst bij het stadhuis van Brugge 
Foto moment van de groep. (alle Ridders en Kandidaat Ridders) 

 
Innemen van de plaatsen in de Raadzaal van het Stadhuis. 
 

17.30u:  
41ste Groot Kapittel in de Gotische zaal van het stadhuis van Brugge, Burg, Brugge. 

Zitting van het Groot Kapittel met intronisatie plechtigheid van nieuwe ridders, benoemen 
ereridders en mogelijks oprichten nieuwe kanselarij(en). 

Proclamatie Alfons V, King of Aragon en Napels (1394 – 1458), houder van Ridderjuweel 
nr. 41 uitgereikt tijdens het 5de Groot Kapittel in Sint-Omer (Frankrijk) 

 
Beschermheer: Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. 
 

Tijdens de plechtigheid zijn er optredens van het Thebaans Trompetten ensemble én van 
Chiara Paganini, een jonge Brugse virtuose. 
Na de zitting is er een foto moment voor de nieuwe ridders en de nieuwe ere ridders in de 
Gotische zaal van het stadhuis. 

 

19.00u: 

Receptie op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis van Brugge, aangeboden 
door het de stad Brugge. 



19.45u:  

Einde van de receptie. 

 

19.50u: 

Optocht van de Ridders van het Internationaal Broederschap ‘Het Gulden Vlies’ én 
alle genodigden voor het banket. 

 
Vertrek bij het stadhuis naar Hotel Crowne Plaza. 

 

20.00u: 

Banket in Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge. 

Kledij : 

Ridders : Smoking met strik van het Broederschap én ridder juweel VERPLICHT  
Aspirant Ridders en sympathisanten: Smoking en strik zijn VERPLICHT. 

De ridders dragen alleen het groot juweel van de Broederschap, eventueel 
miniatuurjuwelen van andere ridderorden. 

Dames : Avondjurk. 

 

Zondag 5 september 2021 
 
09.45u:  
Vertrek in groep van Hotel Crowne Plaza naar de Joseph Ryelandtzaal, Achilles Van 
Ackerplein 3 te Brugge. 
 

10.15u: 
Voordracht van Ambassadeur Roel Jacobs in de Joseph Ryelandzaal te Brugge. 
Titel : Ridder van het Gulden Vlies, in 1430 of in 2021? 

Toelichting : Wat heeft ontwikkelde en beschaafde mensen uit de overgang van het 
tweede naar het derde millennium aangezet om de ridderorde van het Gulden Vlies als 
inspiratiebron te kiezen? Is dat een blijk van historisch inzicht, een historische dwaling van 
formaat of iets daar ergens tussenin? 

 
Deze uiteenzetting wordt volledig in het Engels gegeven.  
De lezing is alleen toegankelijk voor leden en partners, en derden die door leden van de 
Broederschap uitgenodigd werden. 

 

Kledij: 
Iedereen is vrij. 

 

12.00u: 

Wandeling van het Achilles Van Ackerplein naar het Jan Van Eyckplein. 

 

12.30u:  
Apertief en Lunch in restaurant De Schilder, Jan van Eyckplein 13 te Brugge.  



 

Kledij: 
Iedereen is vrij. 

 

Parking faciliteiten voor het ganse week end:  
 
Er zijn een aantal plaatsen ter beschikking in Hotel Crowne Plaza.  
Deze worden het best vastgelegd bij het inchecken in het hotel. 
 
Andere ondergrondse parkeer mogelijkheden zijn:  Parking Langestraat, Parking 
Pandreitje of Parking Biekorf. (allen op wandelafstand) 
 

De Nationale Kanselarijen ontvangen hierbij ook de inschrijf formulieren. 
 
We vragen aan de Grootkanseliers het volledige bundel ten spoedigste door te 
sturen aan al hun leden, kandidaat leden en sympathisanten. 
 
OPGELET!: 
Alle inschrijvingen dienen bij de Nationale Kanselarij te gebeuren (=inschrijfformulier 
doorsturen) 
 
Iedereen zal de onderrichtingen van dit formulier nauwgezet willen opvolgen, ook voor het 
nakomen van de timing. Bij het inschrijven zullen de prijzen voor de diverse activiteiten, 
het logies, … telkens automatisch verschijnen. 
 
De Hoofdkanselarij onderhandelt nog met Hotel Crowne Plaza Brugge over de kosten van 
logies en banket.  
Maar, door de corona maatregelen is dit bijzonder moeilijk.  
De prijzen die de Hoofdkanselarij kreeg dateren van voor de Corona crisis (= voor maart 
2020).  
Zo er een betere (=goedkopere) prijs kan verkregen worden zal de Hoofdkanselarij de 
inschrijf formulieren onmiddellijk aanpassen zodat dit ook automatisch verrekend wordt. 
Diegenen die reeds betaalden zullen het te veel betaalde spoedig daarop teruggestort 
krijgen. 
 
 
De Nationale Kanselarijen zullen de inschrijvingen van hun leden overzichtelijk, bij 
voorkeur op Excel overzichtsbladen, willen opslaan en per e-mail toezenden aan de 
Hoofdkanselarij tegen de daartoe gevraagde datum. 
 
 
De Hoofdkanselarij dient de inschrijvingen (met alle details) voor 1 april 2021 te 
ontvangen.  
Er is een optie genomen op 30 kamers in Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge tot 
31.03.2021. 
Wie na 1 april inschrijft dient zelf logement te zoeken (en dit zelf rechtstreeks te betalen). 
De Hoofdkanselarij kan daaromtrent volgende hotels voorstellen: 
 

 Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge. 
 

 NH Hotel, Boeveriestraat 2 te Brugge. 
Dit hotel ligt bij het grote plein ‘Zand’ nabij het Concertgebouw, ongeveer 15 
min. stappen van het stadhuis. 



 Martin’s Hotel, Oude Burg 5 te Brugge. 
Dit hotel ligt op ongeveer 300m van het stadhuis. 

 
We benadrukken dat het voor een goede voorbereiding van de organisatie van groot 
belang is dat alle inschrijvingen tegen 1 april binnen zijn. 
 
Vergeet niet tijdig het verschuldigde bedrag te betalen op rekening van uw nationale 
kanselarij. 
 
 
Voor de duidelijkheid: 
 

‐ Iedereen schrijft in via zijn nationale kanselarij én betaalt ook aan die nationale 
kanselarij. 

‐ Dit dient te gebeuren voor de hier voren gevraagde data. 
‐ De nationale kanselarijen maken de inschrijvingen op het daartoe bestemde 

formulier over aan de Hoofdkanselarij (kunnen daarmee samen ook de 
inschrijfformulieren doorsturen) tegen 1 april 2021. 

‐ De nationale kanselarijen doen op hetzelfde ogenblik alle betalingen aan de 
Hoofdkanselarij. Dit is van groot belang, want de Hoofdkanselarij dient heel wat 
vooraf te betalen. 

 
Dank voor het passende gevolg. 
 
 

 
Met ridderlijke groeten,, 

 
De Raad van Bestuur van vzw Internationale Broederschap ‘Het Gulden Vlies’ 


