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UITNODIGING 40STE GROOT KAPITTEL 
  

Brugge, 30 december 2018  
 
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 
40ste Groot Kapittel van de Internationale Broederschap ‘Het Gulden Vlies’ tijdens het weekend 
van:  

4 – 5 – 6 oktober 2019 
 
Centrale plaats bij dit Kapittel is Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge. (Tel. +32 050 44 68 44) 
 
Wij bieden u volgend programma aan:  
  

Vrijdag 4 oktober 2019  
  
13.00u:  

De deelnemers aan de Algemene Vergadering komen samen in de lobby van Hotel Crowne Plaza 

en stappen naar Herenhuys De Halve Maene. 

 

13.30u: 

Algemene Vergadering van de v.z.w.  

Herenhuys De Halve Maene, Braambergstraat 15 Brugge. 

Deelnemers:  

 Raad van Bestuur Hoofdkanselarij, 

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

 



Kledij voor de ridders die de Algemene Vergadering bijwonen: blazer met embleem en das van 
het Broederschap. 

De agenda van de vergadering zal later aan de Kanselarijen toegezonden worden. 

 

14.30u: 

De partners, de ridders die de Algemene Vergadering niet bijwonen en de sympathisanten die 

inschreven voor de boottocht vertrekken bij Hotel Crowne PLaza naar de aanleg steiger van de 

Bootjes. 

 

15.00u: 

Boottocht op de Brugse reien voor de partners, de ridders die de Algemene Vergadering niet 

bijwonen en de sympathisanten 

 

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

 

18.30u: 

Samenkomst in de Lobby van Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge én vertrek naar het diner in 
Het Zwart Huis. 

 

19.00 u:  

Aperitief en Diner in het Zwart Huis, Kuipersstraat 23 te Brugge. 

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

 

 

Zaterdag 5 oktober 2019 
 
09.30u: 

Vertrek in groep bij Hotel Crowne Plaza naar Het Gruuthusemuseum , Dijver 17 C, Brugge. 

 

10.00u: 

Bezoek aan het Gruuthusemuseum  

Dit museum heropent in het voorjaar van 2019.  

Het is één van de mooiste musea van België met menig stuk dat verwijst naar de Orde van Het 

Gulden Vlies. 

 
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 

Lobby 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 
naar het stadhuis op de Burg te Brugge, 

 

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:  

40ste 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 Jan II, hertog van Alençon, graaf van Perches, geboren in 1409 en overleden in 1476. 
(Hij is de 40ste ridder binnen de Orde van Het Gulden Vlies) 

 

Beschermheer: Dirk Defauw, burgemeester van Brugge. 

 

Tijdens de ceremonie zal herinnerd worden aan 40 jaar Broederschap. 

 



Na de zitting is er een foto moment voor de nieuwe ridders en de nieuwe ere ridders in de Gotische 
zaal van het stadhuis. 

 

19.20: 

Optocht van de Ridders van het Internationaal Broederschap ‘Het Gulden Vlies’ 
Vertrek bij het stadhuis naar Hotel Crowne Plaza. 

 

19.30u: 

Receptie en Banket in Hotel Crowne Plaza, Burg te Brugge. 

 

Kledij : 

Ridders : Smoking met strik van het Broederschap én ridder juweel verplicht.  
Aspirant Ridders en sympathisanten: Smoking en strik. 
De ridders dragen alleen het groot juweel van de Broederschap, eventueel miniatuurjuwelen 
van andere ridderorden. 

Dames : Avondjurk  

 

 

Zondag 6 oktober 2019  
 
10.00u:  

Vertrek in groep van Hotel Crowne Plaza naar het Provinciaal Hof, Grote Markt te Brugge. 
 

10.30u:  

Bezoek aan het Provinciaal Hof. 

 

12.30u:  

Apertief en Lunch in café Belfort ‐Français, Grote Markt 24 te Brugge.  

 

 
 
 

Parking faciliteiten voor het ganse week end:  
Er zijn een aantal plaatsen ter beschikking in Hotel Crowne Plaza. Andere ondergrondse 
parkeer mogelijkheid in Parking Langestraat, Parking Pandreitje of Parking Biekorf. (allen 
op wandelafstand) 
 

 
 
Iedereen ontvangt, samen met deze uitnodiging, een inschrijfformulier. 
 
De Nationale Kanselarijen ontvangen over enkele dagen de inschrijfformulieren. Deze kunnen thans 
nog niet verstuurd worden daar er nog enkele details te bespreken zijn i.v.m. het banket.  
 
Alle inschrijvingen dienen bij de Nationale Kanselarij te gebeuren (=inschrijfformulier doorsturen) 
 



Iedereen zal de onderrichtingen van dit formulier nauwgezet willen opvolgen, ook m.b.t. de timing. 
 
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. 
 
De Hoofdkanselarij dient de inschrijvingen (met alle details) voor 1 maart 2019 te ontvangen. Er is 
een optie genomen op 30 kamers in Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te Brugge tot 01.03.2019. 
Wie na 1 maart inschrijft dient zelf logement te zoeken (en dit zelf rechtstreeks te betalen). De 
Hoofdkanselarij kan daaromtrent volgende hotels voorstellen: 
 

 Hotel Crowne Plaza Hotel, Burg 10 te Brugge. 
De Hoofdkanselarij heeft daarvoor richtprijzen bekomen (=niet bindend voor het hotel): 
(prijzen zijn inclusief ontbijt Amerikaanse formule) (exclusief city taks, 2.12 euro per 
persoon per nacht per kamer) (**) 

 NH Hotel, Boeveriestraat 2 te Brugge. 
De Hoofdkanselarij heeft daarvoor daarvoor richtprijzen bekomen (=niet bindend voor 
het hotel): (prijzen zijn inclusief ontbijt) (exclusief city taks, 2.12 euro per persoon per 
nacht per kamer) (**) 
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. 
De Hoofdkanselarij heeft daarvoor daarvoor richtprijzen bekomen (=niet bindend voor 
het hotel): (prijzen zijn inclusief ontbijt) (exclusief city taks, 2.12 euro per persoon per 
nacht per kamer ) (**) 
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 maart binnen zijn. 
 
Vergeet niet tijdig het verschuldigde bedrag te betalen op rekening van uw nationale kanselarij. 
 
 
Dank voor het passende gevolg. 
 
 
 
(**) = gedetailleerde prijzen zijn te bekomen bi Uw regionale Kanselarij, Groot Kanselier en/of secretaris.. 

 
 
 

 
Met ridderlijke groeten,, 

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

 


