Ledenvergadering van 06 Sep 2016
1. Aanwezigen: (16) Marc Baelen, Dieter Christophe, Marcel Danau, Guy De Mol, Johan De Smet,
Marc Deschrijver, Carlos Engels, Willy Lambillotte, Roger Masselis, Filip Nelis, Robert Platteau,
Jacques Tanghe, Willy Van Damme, André Vermeiren, Johan Vermeire, Patrick D’Haeyer;
2. Verontschuldigd: (5) Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Frank De Coster, Patrick Degezelle,
Daniël Van Poucke
3. Voorbije activiteiten
3 Aug Bestuurdersmaaltijd. In het restaurant Agathea in Landskouter. We waren met 26 mensen.
Lekkere maaltijd
4. Komende activiteiten 2016
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
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10 Nov
Traditiemaaltijd in de Roskam
15 Nov
Te Deum
Dec
Bezoek Europees parlement in Brussel met de trein. Verantwoordelijke Guy DM.
5. Sportcel
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. Carlos organiseert dit. Rond 14.00 uur op het vertrekpunt op het vliegveld van
Ursel voor een voor iedereen doenbare afstand.
Gelieve toch bij voorbaat jullie naam door te geven aan Carlos (carlos.engels@telenet.be of
0476/399355)
13 Okt
Bowling: wordt georganiseerd door André in Lochristi in de bowlingzaal in Lochristei langs de
grote baan. Aanvang : 19.30 uur
6. Planning 2017
De planning 2017 zal door het bestuur worden uitgewerkt na de zomervakantie
Okt 2017
reis naar Madrid met als gids Roger Masselis. (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.
De rondvraag werd verstuurd.
Bijkomend gegeven door Roger : we logeren in het militair hotel in Madrid (zoals bij ons de
Club Prins Albert, maar veeel groter)
7. Financiën
Wij hebben momenteel in 2016 : 142 leden, waarvan 112 effectieve leden en 19 Wwe en 10
sympathisanten
Kastoestand : gezond.
8. Confederatie:
Er is een nieuwe, zeer gedreven, voorzitter.
9. Website
OK (vergeet niet dat voor de bescherming van de privacy, de foto’s van 2015 uit onze website
zullen verdwijnen op 31 Dec 2016. Deze foto’s zijn echter nog steeds beschikbaar op aanvraag)
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10. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data :
04 Okt, 08 Nov, 06 Dec
11. Rondvraag
a. Achteraf heeft André gevraagd of het niet mogelijk is of we onze ledenvergadering in een
afzonderlijk lokaal kunnen houden zonder andere aanwezige personen.
Ik heb daar weinig hoop op, maar vraag aan Guy D Mol om dat toch eens voor te leggen
aan de mensen van de provincie.
Ik heb het nog terloops voorgelegd aan de mensen van de provincie en hun antwoord was
: het was zo voorzien maar die vrouwen, die bij een andere groep hoorden, wensten
alleen te zitten.
12. Datum volgende ledenvergadering:
04 Okt in de Leopoldskazerne.
Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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