Ledenvergadering van 01 Mar 2016
1.

Aanwezigen: (17) Philippe Barbaix, Paul Bruynooghe, Dieter Christophe, Tony De Baets, Guy De
Mol, Jan De Schrijver, Patrick Deghezelle, Carlos Engels, Willy Lambillotte, Roger Masselis, Filip
Nelis, Jacques Tanghe, Alain Thysebaert, Willy Van Damme, Daniël Van Poucke, André Vermeiren,
Patrick Dhaeyer (Lid West-Brabant op bezoek)

2.

Verontschuldigd: Marc Baelen,
23 Feb
Uiteenzetting Johan De Smet : garnizoenentocht. Plaats van gebeuren : Gavere. De maaltijd en de
prijs werd bepaald. In de prijs zal ook een gift van € 5,00 pp voorzien zijn voor het goede doel
waarvoor Johan deze tocht heeft gedaan “ De Driesjes”, een geïntegreerde voetbalploeg voor
jongeren met een beperking. 42 + 1 deelnemers
Dit moet nog besproken worden op de bestuursvergadering
Jullie mening: Eten uitstekend;
€200 werd gestort voor het goede doel: de “Driesjes”

3. Komende activiteiten 2016
16 Mar
SAV : ROSKAM. Roger Masselis stelt zich kandidaat voor het bestuur. Ook Verkest Roland heeft zich
kandidaat gesteld, maar heeft om gezondheidsredenen zijn kandidatuur ingetrokken.
Ook Daniël Van Poucke heeft zich kandidaat gesteld voor de plaats van de sympathisant.
Zoveel mogelijk deelnemers, want hier wordt het beleid van uw vereniging vastgelegd.
Aantal ingeschrevenen tot nu toe : 17
Er zijn wel reeds 16 volmachten binnengekomen op het Srt.
30 Maart
Bevelsoverdracht te Semmerzake
21 Apr
Bowling avond. Terug in Lovendegem. Zelfde formule als vorige keer. Uitnodiging worden
verstuurd. Dit is niet enkel voor de personen die zich op de lijst van de sportievelingen hebben
gezet maar ook voor alle andere leden.
30 Apr
Bezoek aan de Floraliën : individueel inschrijven via de uitnodiging van M & M die reeds werden
verspreid.
19 Mei
Concert georganiseerd door het Prov Comdo met het muziek van de Gidsen en Paul Michiels. Er
werd door het bestuur beslist geen aparte sponsoringformule te betalen
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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).
Vertrek na 09.00 uur met de trein : iedereen op eigen initiatief
10.45 Hr : start bezoek met audio-gids : € 5,00 ingang en audio-gids gratis.
13.00 Hr : apero gevolgd door maaltijd in aparte zaal
Ingang €5
Audiogids
Aperitief max €5
AMERICAIN €17 (gebakken OF niet : te melden bij de inschrijving)
Dessert €7
Koffie of Thee €3,5
De drank aan tafel is zelf te betalen (dus NIET inbegrepen) evenals de trein.
Vraagprijs :€40
Inschrijvingen moeten binnen zijn tegen 03 mei !!
Daar we nu pas weten dat, wegens het feit dat sommige van onze leden een abonnement bij
KNACK magazine hebben, de audio gids gratis is zullen we op de bestuursvergadering nagaan wat
we met de gevraagde prijs gaan doen.
16 Jun
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 door BP Cat en start van het petanquen rond 15.00 uur.
05 Jul
BBQ in Hof Ten Dries. Verantwoordelijke Dieter
APERITIEF : Cava of fruitsap of pils; met enkele hapjes
BBQ
: Vis in papillot
Vier soorten vlees : kip, worst, spek, côte à l’os
Koude groenten, aardappelsla, pasta, aardappel in de schil
Koude sausjes : cocktailsaus, mayonaise,
Warme sausjes : Provençaalse saus, pepersaus,
DESSERT : Dame Blanche
Koffie of thee
DRANK BIJ DE MAALTIJD : Wijnen en water
PRIJS : 55,00 euro per persoon
OPMERKING: Korte ledenvergadering ter plaatse tijdens apéro.
Wie enkel naar vergadering en apero komt betaalt €10 pp
21 Jul
Te Deum
23 Aug (nieuwe datum)
Bestuurdersmaaltijd. In het restaurant Agathea in Landskouter. Menu wordt later bepaald.

2

Sep – Okt
Bowling: wordt georganiseerd door André in Lochristi (met Fondue)
Sep
Museumbezoek Velzeke (Marcel Danau) met eten in de Witte Hoeve (Te bevestigen). Samen met
de Nederlanders.
Voorstel : verzamelen in de Leopoldskazerne : vandaar met de bus naar Velzeke en dan terug naar
de Leopoldskazerne.
Voorstel namiddag activiteit : in de namiddag een uiteenzetting over de samenwerking Mil Comdo
en Prov bestuur. Dit voorstel werd aanvaard en voorgelegd aan de Prov Comd die begin maart de
mensen van de Prov ziet.
Daarna buffet (BP Cat) in de Leopodskazerne.
Nog te beslissen : het eten in de Witte Hoeve valt dan waarschijnlijk weg, maar dan moeten we
nog ergens een lichte maaltijd voorzien (een sandwich of zo….) Ook dit kan in de Leopoldskazerne
gebeuren of misschien ter plaatse aan het museum?

Okt
Reisverhaal vliegvakantie (Philippe Barbaix). Datum en plaats nog te bepalen. Er werd reeds contact
opgenomen met Gavere. Beslissing pas na de bevelsovergave.
15 Nov
Te Deum
Nov
Traditiemaaltijd (datum nog te bepalen)
Dec
Bezoek Europees parlement in Brussel met de trein. Verantwoordelijke Guy DM.

4. Sportcel
N/A
5. Financiën
Wij hebben momenteel in 2016 : 138 leden, waarvan 112 effectieve leden en 17 Wwe en 9
sympathisanten
Actuele situatie: Rekeningen werden gecontroleerd in vooruitzicht van de SAV. Alles werd correct
bevonden. Gedetailleerd overzicht tijdens de SAV
6. Confederatie:
N/A
7. Website
OK
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8. Allerlei
a. Toekomst van het Mil Comdo van de Prov O-Vl
Hoe zit het nu met de toegangskaart : we hebben op de vergadering de toegangskaarten
voor de autoparking op de dagen van de ledenvergadering gekregen. Zij die niet aanwezig
waren kunnen deze kaart afhalen bij de barman Marc Feyens. Er werd een collectieve
aanvraag gestuurd naar de provincie voor het gebruik van de infra (lokaal en parking) op de
eerste dinsdag van de maand voor de ledenvergaderingen van 6 verenigingen en dit werd
aanvaard (tegen betaling natuurlijk, maar aan redelijke prijs). Gezien geen enkele van de
deelnemende verenigingen gebruik maakt van de Materlinck, zal Paul Bruynooghe een nota
sturen om deze zaal te schrappen uit de overeenkomst (Besparing van €35 per maand)
b.

Data van de ledenvergadering (zie nieuwe data) :
Hieronder de reeds medegedeelde data :
Ledenvergadering tot het einde van het jaar: 02 Feb, 01 Mar, 05 Apr , 03 Mei, 07 Jun, 06
Sep, 04 Okt, 08 Nov, 06 Dec

c. Gezondheidsinfo: De revalidatie na heupoperatie van Willy Chatelet verloopt voorspoedig.
Hij heeft gevraagd aan GDM om zijn groeten over te maken aan alle aanwezige leden.
d. Overlijden
In de voorbije maand zijn 2 van onze leden overleden, nl Prof Em Urbain Vermeulen
en Ere Kol Daniël De Clercq
9. Datum volgende ledenvergadering: 05 Apr 16
Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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