Ledenvergadering van 05 Jan 2016
1.

Aanwezigen: (20) Baelen Marc, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe, Marcel Danau,
Guy De Mol, Jan De Schrijver, Marc Deschrijver, Johan De Smet, Carlos Engels, Willy Lambillotte,
Roger Masselis, Arthur Nelis, Filip Nelis, Robert Platteau, Jacques Tanghe, Alain Thysebaert, Willy
Van Damme, Roland Verkest, André Vermeiren,

2.

Verontschuldigd: (5) Michel Wybo, Patrick Degezelle, Reginald Braet, Frank De Coster, Jerome
Van De Velde.

3.

Nieuwjaarswensen
Het bestuur van KVOO – O Vl biedt langs deze weg, aan alle leden van de vereniging zijn wensen
aan voor een goede gezondheid en voorspoed in het jaar 2016. Het mooiste nieuwjaarsgeschenk dat
jullie aan het bestuur kunnen schenken is massaal aanwezig te zijn op onze activiteiten die we ook
weer organiseren in 2016.

4.

Voorbije activiteiten
10 Dec
Uiteenzetting door commisaris Remue van de cel vermiste personen (bestaat dit jaar 20 jaar). Zeer
geslaagde activiteit : 69 deelnemers aan de uiteenzetting, 7 mensen van de Artevelde hogeschool en
de Prov Comd inbegrepen.
Op de maaltijd 55 deelnemers.
Iedereen was zeer tevreden.

5. Komende activiteiten 2016
21 Jan
Nieuwjaarsreceptie : ROSKAM.
Eén van onze grote activiteiten. Daarom ook hier een oproep voor zoveel mogelijk deelnemers; dit
vooral omdat wij hierop mensen van buitenuit uitnodigen om hen te bedanken voor de geleverde
steun gedurende het voorbije jaar. De Prov Comd en zijn echtgenote en de Comd van Gavere hebben
al toegezegd.
De menu is gekozen en de uitnodiging werd verstuurd.
Aantal ingeschrevenen tot hiertoe : 13
23 Feb
Uiteenzetting Johan De Smet : garnizoenentocht : plaats van gebeuren : Gavere. De uitnodigingen
werden verstuurd. In de prijs zal ook een gift van €5pp voorzien zijn voor het goede doel waarvoor
Johan deze tocht heeft gedaan “ De Driesjes”, een geïntegreerde voetbalploeg voor jongeren met
een beperking.
16 Mar
SAV : ROSKAM, een woensdag
Ook hier wordt gevraagd zoveel mogelijk deelnemers te hebben (al is het per volmacht) want hier
worden de regels vastgelegd voor de toekomst. Dus als je iets in te brengen hebt dan is dit zeker op
deze vergadering het moment. Roger Masselis heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.
Mar – Apr
1

Bowling avond. Terug in Lovendegem, door Marc te organiseren : in de tweede helft van de maand
april.
30 Apr
Gentse Floraliën : samen met onze Nederlandse vrienden.
Op de vergadering werd melding gemaakt van het feit dat M&M, de ResOffr en Club of Flanders,
samen een bezoek gaan organiseren op 30 april 2016. Er werd dan ook geopperd door de
bestuursleden ons daar, indien mogelijk, bij aan te sluiten.

Vanaf hier zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de data en de voorziene
activiteiten. Dus : pas jullie agenda aan!
24 Mei
Voorstel van Alain : met de trein naar Schaarbeek; bezoek aan het treinmuseum ter plaatse met
mogelijkheid om te eten ter plaatse (Verantwoordelijke : Dieter)
Iedereen vertrekt op eigen initiatief na 09.00 uur naar station van Schaarbeek.
De rondgang duurt ongeveer 1.30 à 2.00 uur met audio-gids (€ 2,00) We eindigen in de brasserie
maar voor een menu à la carte; de drank (apero inbegrepen) wordt afzonderlijk per tafel betaald
(ongeveer € 10,00)en zal dus niet begrepen zijn in de voorziene prijs.
Geschatte kostprijs : € 6,00 of 13,00 voor de trein, € 7,50 inkom, ongeveer € 37,00 voor de maaltijd :
totaal : € 60,00.
16 Jun
Bezoek Kokschool De Groene Poort te Brugge wordt verplaatst naar Feb 2017.
In de plaats komt een petanquenamiddag voorafgegaan door een maaltijd. Deze namiddag gaat
door in de petanqueclub “De Schorpioen”, Botestraat 98/A Wondelgem aan de sporthal Neptunus.
Aanvang 12.15 uur met een maaltijd en start van het petanquen rond 15.00 uur
07 Jul
BBQ in Hof Ten Dries. Verantwoordelijke Dieter
21 Jul
Te Deum
Aug
Bestuurdersmaaltijd. Datum en plaats nog te bepalen.
Sep – Okt
Bowling: wie wil dat organiseren??
Sep
Museumbezoek Velzeke (Marcel Danau) met eten in de Witte Hoeve (Te bevestigen)
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Okt
Reisverhaal vliegvakantie (Philippe Barbaix). Datum en plaats nog te bepalen. Er wordt contact
opgenomen met Gavere.
15 Nov
Te Deum
Nov
Traditiemaaltijd (datum nog te bepalen)
Dec
Bezoek Europees parlement in Brussel met de trein. Verantwoordelijke Guy DM.

6. Sportcel
7. Financiën
Wij hebben momenteel in 2016 : 124 leden, waarvan 101 effectieve leden en 16 Wwe en 7
sympathisanten.
8. Confederatie:
Lidgeld 2016 is betaald.
9. Website
Is aangepast en de historiek 2015 werd bijgewerkt
10. Allerlei
Toekomst van het Mil Comdo van de Prov O-Vl en gevolgen voor de volgende jaren.
Het volgende voorstel werd op een vergadering in Dec 2015 aanvaard door de aanwezige
bestuursleden van van de verschillende verenigingen : we huren met de 5 grootste
verenigingen de zaal Maeterlinck af, samen met een gedeelte van de parking binnen de
kazerne, om 9 maal de ledenvergaderingen te kunnen doen in 2016, zijnde van Feb tot en met
jun en van Sep tot het einde van het jaar. Op die dag kunnen de eigenlijke vergaderingen
afzonderlijk gebeuren in de aanpalende ruimte. Kostprijs voor de vereniging : € 260,00 . Een
6de vereniging heeft zich ook gemeld om mee te doen in deze huur; dus de prijs zal nog
verminderen.
OPGEPAST : tot hiertoe is het toegangssysteem nog niet af. Het kan zijn dat we voorlopig nog
onze militaire toegangskaart mogen of moeten gebruiken.
b. Data van de ledenvergadering en de bestuurdersvergaderingen 2016 :
Hieronder de reeds medegedeelde data :
Ledenvergadering : 05 Jan, 02 Feb, 01 Mar, 05 Apr 2016.
c. Roland Verkest heeft vermeld dat hij zijn kandidatuur gaat stellen voor het bestuur
a.
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11. Datum volgende ledenvergadering: 02 Feb 16
Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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