Ledenvergadering van 03 Mei 2016
1. Aanwezigen: (15) Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe, Tony De Baets, Guy De
Mol, Johan De Smet, Patrick Degezelle, Marc Deschrijver, Carlos Engels, Roger Masselis,
Robert Platteau, Willy Van Damme, André Vermeiren, Johan Vermeire.
2. Verontschuldigd: (6) Marc Baelen, Frank De Coster, Filip Nelis, Jan De Schrijver, Alain
Thysebaert, Jerome Van De Velde
3. Voorbije activiteiten
07 Apr
Wandeling van 6 Km in de Bourgoyen ; 16 deelnemers,
21 Apr
Bowlingavond : 23 eters en 24 spelers en speelsters
Winnaars zijn : Tony De Baets : 371 punten bij de heren en zijn echtgenote Hilde bij de dames
met 357 punten. Sportieve en gezellige avond.
Kas heeft €8,5 bijgelegd.
30 Apr
Bezoek aan de Floraliën : individueel inschrijven via de uitnodiging van M & M die reeds werden
verspreid.
4. Komende activiteiten 2016
08 Mei
Herdenking van de slachtoffers van beide oorlogen en Korea op 8 meiplein in Zuidpark.
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. Inschrijvingen
rechtstreeks bij Staf Prov.
24 Mei
Bezoek aan het treinmuseum te Schaarbeek 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.
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Vraagprijs :€40
Inschrijvingen moeten binnen zijn tegen 03 mei !!
Aantal ingeschevenen : 30
23 Jun (OPGEPAST : datum gewijzigd)
Petanquenamiddag voorafgegaan door een maaltijd. Deze namiddag gaat door in de
petanqueclub “De Schorpioen”, Botestraat 98/A Wondelgem aan de sporthal Neptunus.
Aanvang 12.00 uur met een maaltijd door BP Cat en start van het petanquen rond 15.00 uur.
Menu moet nog worden vastgelegd. Ik doe dat deze week. Daarna kan de uitnodiging worden
verstuurd.
Voorstel menu :
Aperitief
Warm en koud buffet
Koud : pastasalade met zongedroogde tomaten en mozarella
Gevuld tomaatje met garnalen
Duo van gerookte zalm en heilbot met limoen
Slaatje van scampi op z’n Indisch met appeltjes
Warm : Menhir van kippenfilet met arabiattasaus
Varkensstoofpotje met oesterzwammen en appels
Atheense jachtschotel met lamsvlees
Groenten : assortiment van 4 koude en 2 warme groenten
Diverse : verse huisbereide kroketten en roomaardappelen
Sausen : cocktail, tartaar en vinaigrette
2 broodjes en boter
Taboulé
Wijn, water en koffie
De zaal wordt betaald door de kas
Kostprijs : € 40,00 per persoon
Drank tijdens het spel : zelf te betalen
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 apéro komt betaalt €10 pp
21 Jul
Te Deum
23 Aug
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Bestuurdersmaaltijd. In het restaurant Agathea in Landskouter.
Gekozen menu :
Aperitief gedurende ½ uur met 2 glazen Cava en 2 hapjes
Garnaalkroketten huisbereid – 2 stuks, geserveerd met een fris slaatje
Eendenborstfilet met een lichte portosaus, passende seizoengroentjes
Aardappelpartjes in de schil met rozemarijn
Vanille roomijs met Balegemse advocaat
Koffie en versnapering
Witte en rode huiswijn en water aan tafel
Kostprijs : € 50,00
Sep – Okt
Bowling: wordt georganiseerd door André in Lochristi (waarschijnlijk zonder eten)
29 Sep (nieuwe datum)
Bezoek archeologisch museum te Velzeke (Marcel Danau) samen met de Nederlanders.
09.30 uur (gewijzigd) : verzamelen in de Leopoldskazerne : vandaar met de bus naar Velzeke en
dan terug naar de Leopoldskazerne tegen 13.30 uur.
Sandwich lunch in de Leopoldskazerne.
Namiddag activiteit om 15.00 uur : een uiteenzetting over de samenwerking Mil Comdo en
Prov bestuur. Dit voorstel werd aanvaard en voorgelegd aan de Prov Comd en de Prov.
Daarna buffet (BP Cat) in de Leopodskazerne.
Nog in voorbereiding.
27 Okt
Reisverhaal vliegvakantie (Philippe Barbaix).
Plaats: Kwartier Kapt Vl de Hemptinne te Gavere (ATCC)
Aanvang: 09.30u
Menu:
Pompoensoep met saffraan
Varkenshaasje
Champignontorentje
Country aardappelen
Pepersaus,
Koffie of thee met gebak
Dranken, koffie en thee bij aankomst en tijdens de pauze, aperitief, water en huiswijn bij de
maaltijd inbegrepen.
Prijs pp nog te bespreken in de RvB
15 Nov
Te Deum
10 Nov (nieuwe datum)
Traditiemaaltijd in de Roskam
Dec
Bezoek Europees parlement in Brussel met de trein. Verantwoordelijke Guy DM.
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5. Sportcel
25 mei
Deelname aan de wandel 3 Daagse Deinze (ingang Brielmeersen) : Carlos organiseert dit en zal
de nodige gegevens doorspelen. Er is een grote parking aan de ingang. De weg naar de
inschrijving is bewegwijzerd. Deelnameprijs: €1,5. Er is gelegenheid om iets te drinken en veel
ambiance langs het parcours.
Reeds ingeschreven: 4
Carlos dringt erop aan dat de kandidaat deelnemers hem zouden verwittigen zodat hij exact weet
wie deelneemt. Guy DM zal nog een herinnering doorsturen.
In de toekomst zullen de sportactiviteiten enkel nog vermeld worden in deze rubriek, gescheiden
dus van de normale activiteiten
6. Financiën
Wij hebben momenteel in 2016 : 140 leden, waarvan 111 effectieve leden en 19 Wwe en 10
sympathisanten
7. Confederatie:
Geen info
8. Website
OK
9. Allerlei
a. Toekomst van het Mil Comdo van de Prov O-Vl
Status quo
b. Data van de ledenvergadering (zie nieuwe data) :
Hieronder de reeds medegedeelde data :
Ledenvergadering tot het einde van het jaar; moeten nog bepaald worden : de vergaderingen
in juli en augustus : 07 Jun, 06 Sep, 04 Okt, 08 Nov, 06 Dec
c. We hebben een nieuw lid: Hoofdcommissaris Patrick Van Parys tot 30 april 2016 hoofd van
politieschool Ovl.
d. GenMaj Frans Berghmans is overleden.

10. Rondvraag
Geen vragen
11. Datum volgende ledenvergadering: 07 juni 16
Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl

4

