Ledenvergadering van 05 juli 2016
1. Aanwezigen: (20) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Dieter Christophe,Tony De Baets, Patrick
Degezelle, Roger Masselis, Filip Nelis, Willy Van Damme, André Vermeiren, Byosière Luc,
Chatelet Willy, Cleymans Rik, De Bruyne Cyriel, De Witte Valère, Degezelle Patrick, Roels Piet,
Van de Velde Willy, Van den Eynde Stan, Van Poucke Daniël, Carlos Engels
2. Verontschuldigd: (2) Guy De Mol, Guy Weysen.
3. Voorbije activiteiten
23 Jun
Petanquenamiddag : 15 eters en 13 spelers in plaats van de verwachte 30 à 40 personen, want
14 mensen hadden zich op de lijst van de sportievelingen ingeschreven voor het petanquen.
4. Komende activiteiten 2016
05 Jul (zie onderaan tweede opmerking in “bolt”)
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
Tweede opmerking : Wij gaan op deze bijeenkomst overgaan tot het verloten van de
smartphone.
Aantal ingeschrevenen : 43
21 Jul
Te Deum : Guy DM zal de nodige info doorsturen naar onze leden om zich in te schrijven voor
het Te Deum
23 Aug
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
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Kostprijs : € 50,00
Uitnodigingen werden verstuurd.
29 Sep
Bezoek archeologisch museum te Velzeke (Marcel Danau) samen met de Nederlanders.
(ongeveer 50 deelnemers)
TIMING :
09.30 uur : verzamelen in de Leopoldskazerne : met de bus naar Velzeke
13.30 uur : terug naar de Leopoldskazerne; Sandwich lunch in de zaal Maeterlinck door BP Cat
met drank (koffie) via Leopoldskazerne.
15.00 uur : een uiteenzetting over de samenwerking Mil Comdo en Prov bestuur : gedeelte Prov
Comd
15.45 uur : koffiepauze (drank via Prov Comdo)
16.10 uur : uiteenzetting door Mevr Allaert van het provincie bestuur
17.10 uur : vragen en antwoord
17.30 uur : aperitief (drank Prov Comdo)
18.30 uur : buffet (BP Cat) (drank via Prov Comdo)
Kostprijs : € 65,00
Mag ik er hier wel op drukken dat wij voor deze activiteit bekomen hebben dat de Prov Comd
himself en Mevr Allaert, diensthoofd noodplanning bij de gouverneur Oost-Vlaanderen komen
spreken over de onderlinge samenwerking. Wij verwachten dan ook een grote opkomst.
Uitnodigingen werden verstuurd.
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 : € 20,00
10 Nov
Traditiemaaltijd in de Roskam
15 Nov
Te Deum
Dec
Bezoek Europees parlement in Brussel met de trein. Verantwoordelijke Guy DM.
5. Sportcel
In de toekomst zullen de sportactiviteiten enkel nog vermeld worden in deze rubriek, gescheiden
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dus van de normale activiteiten en worden steeds georganiseerd zonder maaltijd.
13 Sep
Voor zij die graag stappen : op deze datum organiseert het Mil Prov Comdo hun jaarlijkse
wandeltocht voor een goed doel. We gaan er weer voor zorgen dat we, indien gewenst, samen
kunnen gaan. Ik denk dat Carlos dit wel zal willen organiseren.
(er komt ook nog een fietstocht bij, maar daar meer over op een later datum)
Sep – Okt
Bowling: wordt georganiseerd door André in Lochristi (zonder eten)
6. Planning 2017
Okt 2017
reis naar Madrid met als gids Roger Masselis. (misschien via CDSCA)
Vooraleer we beginnen plannen, gaan we eerst een rondvraag doen om te zien of er
kandidaten zijn. De bedoeling is een reis van 4 à 5 nachten.
Guy DM zal bij de eerstvolgende zending van uitnodigingen een rondvraag bijvoegen.
7. Financiën
Wij hebben momenteel in 2016 : 141 leden, waarvan 112 effectieve leden en 19 Wwe en 10
sympathisanten
Kastoestand : gezond.
Het semestrieel nazicht : we zitten op schema t.o.v. de vooropgestelde begroting.
8. Confederatie:
Geen info
9. Website
a. Wegens privacy redenen zullen de foto’s na 1 jaar uit de website verwijderd worden
(Voorbeeld : de foto’s van de activiteiten van 2015 worden na 31 Dec 2016 van de website
verwijderd.)
Indien iemand nog een foto wil dan is die altijd verkrijgbaar op aanvraag, want alle foto’s
worden behouden op een uitwendig geheugen.
b. Het verslag van de SAV van 2016 zal op de webside beschikbaar zijn, maar zonder
financiële details.
Financiële gegevens worden ook niet meer vermeld in de verslagen van de
ledenvergaderingen en bestuursvergadering.
Deze gegevens liggen wel altijd beschikbaar op de zetel en kunnen na aanvraag ingekeken
worden door elk effectief lid.
10. Allerlei
a. Toekomst van het Mil Comdo van de Prov O-Vl
Status quo
Opmerking : wie het huidige defensiebeleid wenst kan dit krijgen bij onze voorzitter 143
Blz)
b. Data van de ledenvergadering (zie nieuwe data) :
Hieronder de medegedeelde data :
02 Aug IN DE LEOPOLDSKAZERNE, 06 Sep, 04 Okt, 08 Nov, 06 Dec
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11. Rondvraag
a. Dieter
:
Relaas van het 25 jaar geleden sluiten van de cadettenschool met beschrijving van de
huidige bezetting in Laken
b. Pierre Roels
Financieel staan we er goed voor, maar toch dik boven het vooropgestelde minimum van
€ 50,00 per lid. Doen we niet aan oppotting.
Antwoord : we proberen de kostprijs van de activiteiten laag te houden door bijdragen te
voorzien vanuit de kas.
c. KVOO Nationaal : de huidige dienstdoende voorzitter en tevens voorzitter van KVOO
Namen heeft een dringende operatie in de hersenen ondergaan. Eerste gevolg : de
nationale dag in Oct 2016 in Namen gaat NIET door.
12. Datum volgende ledenvergadering:
02 Aug IN DE LEOPOLDSKAZERNE.
Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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