Ledenvergadering van 06 Dec 2016
1. Aanwezigen: (20) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe, Marcel
Danau, Guy De Mol, Jan De Schrijver, Johan De Smet, Marc Deschrijver, Carlos Engels, Roger
Masselis, Filip Nelis, Robert Platteau, Walter Slock, Jacques Tanghe, Willy Van Damme, Daniël
Van Poucke, André Vermeiren, Guy Weysen, Jacques Taelman (nieuw lid)
2. Verontschuldigd: (5) Tony De baets, Frank De coster, Patrick Degezelle, Willy Lambillotte,
Jerome Van De Velde
3. Voorbije activiteiten
10 Nov
Traditiemaaltijd in de Roskam.
We waren uiteindelijk met 68. Het was een geslaagde activiteit met een zeer lekkere
maaltijd.
15 Nov
Te Deum. Ik denk dat we zo met een 20 tal deelnemers waren. Ik heb de foto’s gekregen die
ter plaatse op de receptie getrokken geweest zijn. Deze foto’s (of toch een gedeelte
daarvan) werden op onze website geplaatst.
Voorlezing van het antwoord van het Hof op onze brief ter gelegenheid van 15 Nov.
4. Komende activiteiten 2016
13 Dec
Bezoek Parlamentarium in Brussel met de bus (te betalen door de kas) (Verantwoordelijke :
Guy D Mol)
Uiteindelijk eten we in de KMS : in de VIP ruimte met bediening :
Apero : 2 glazen Cava of fruitsap, tounedos, witloof , kroketten en saus van
boschampignons. Dame blanche, café in de cafetaria. Wijnen, waters.
Andere dranken dienen betaald te worden. Kostprijs : € 25,00 per persoon. We vragen
uiteindelijk € 30,00 aan de deelnemers zodanig dat we ook de andere dranken kunnen
betalen.
Voor de veiligheid : tot hiertoe vraagt men enkel een lijst met de namen (en ik zou er de
identiteitskaartnummers bijzetten)
Uitnodigingen verstuurd en we hopen het beste.
Aantal ingeschrevenen (einddatum 04 Dec 16) : 25 pers
5. Planning 2017
26 Jan 17 (Guy D M)
Nieuwjaarsreceptie en maaltijd met uitnodiging van de personaliteiten.
Roskam.
Ook hier zijn de uitnodigingen verstuurd met de vraag niet te betalen vóór 02 Jan 2017
Ook de toekomstige Prov Comd wordt, met echtgenote, gratis uitgenodigd.
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09 Feb 17 (André)
Bezoek aan de Groene Poort te Brugge met eigen transport.
Uitnodigingen werden verstuurd.
Onbepaalde datum (afhankelijk van Sint Kruis)
Maaltijd in de cateringschool te Sint-Kruis Brugge. Contact werd gelegd met Cdt Raemdonck
Stefan, eenheidscommandant CC Sp Dept Catering BENL en de KorpsComd van de eenheid.
(stefan.raemdonck@mil.be)
Deze activiteit valt weg wegens het feit dat men in de school deze test voor de leerlingen
kok heeft afgeschaft.
15 Maart 17
AV op een woensdag. Weer in de Roskam.
20 of 18 Apr 17 (Philippe)
Bezoek 15 Wing en luchtsteun aan de politie met eten in de 15 Wing. Met bus.
Mei 17
Bezoek aan Duinkerke door Guy D M (Thema: “Le Chemin de la mémoire – Operatie
Dynamo”. Het gaat over de herdenking van de ontsnapping van het Britse Expeditiekorps in
1940.
Jun 17 (Danny)
Bezoek in Lombardsijde aan museum over de Franse inzet in 14 -18 en het museum van de
AA (luchtdoel artillerie) gevolgd door een verbeterde maaltijd in troepenkeuken in
Lombardsijde.
Wordt nog verder uitgewerkt
04 Jul 17 (Dieter) (noteer deze nieuwe datum)
BBQ in Hof ten Dries. Deze datum valt dus weer samen met de datum van de
ledenvergadering. Zoals vorig jaar zullen wij die dus houden tijdens de aperitief.
21 Jul
Te Deum
Eind van Aug 17 (Philippe)
Bestuurdersmaaltijd : ’t Stramien in Wontergem
Sep 17
Uiteenzetting over testament, erfenis. Deze uiteenzetting gaat dan waarschijnlijk toch door
maar gegeven door de mensen van BNPPARIBAS
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Okt 2017
reis naar Madrid met als gids Roger Masselis. (via CDSCA)
Rondvraag is lopende : (einddatum?). De bedoeling is een reis van 4 à 5 nachten.
Hoeveel hebben er al geantwoord en in welke zin : een 22 personen. Maximum 24
personen mogen mee
Op dit ogenblik wachten we op een “go” te geven door de Spaanse organisatoren ter
plaatse via CDSCA. (donderdag of ten laatste maandag). En we wachten! En we wachten!!
09 Nov 17
Traditiemaaltijd (door Guy De Mol in de Roskam)
Dec 17
Guy D M gaat proberen Rudy Vranckx aan te spreken voor uiteenzetting.
Indien dit te moeilijk wordt, opteren we voor de CHOD : toekomst van ons leger!
Sportcel
Activiteiten 2017
Petanque (door Carlos) : 2 maal per jaar rond de periode van mei en sep
Bowling : 2 maal (periode maart – april in Lovendegem, zonder eten en periode okt in Lochristi
met eten)
12 Sep 17
Wandeling voor het goede doel (organisatie het Prov Comdo met Johan De Smet)
Wandeling : Carlos stelt voor een wandeling te organiseren in de Lembeekse bossen ergens
tussen Apr en Sep 2017
6. Financiën
Wij hebben momenteel in 2016 : 144 leden, waarvan 115 effectieve leden en 19 Wwe en 10
sympathisanten
Kastoestand : gezond
Vergeet jullie lidgeld 2017 niet te betalen vóór het einde van dit jaar. (reeds 60 mensen
hebben hun lidgeld vernieuwd…Waar blijven de anderen?)
7. Confederatie: Nihil
8. 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)
De foto’s getrokken door het Prov Comdo gedurende de receptie na het Te Deum werden
eveneens ook op onze website geplaatst.
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Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen 2017 :
03 jan/07 feb/07 mar/04 apr/02 mei/06 jun/04 jul. Verdere data nog vast te leggen door
de Staf Prov.
b. Marcel Danau kreeg zijn fles champagne voor zijn hospitalisatie ten gevolge van een ongeval.
c. Een nieuw lid heeft zich voorgesteld : nl Jacques Taeman, LM en lansier.
d. Er wordt melding gemaakt door Dieter dat de leraar geschiedenis van KCS Lier Mr Van den
Broeck overleden is (hij werd 90 jaar oud).
e. Melding van het overlijden van Kol SBH Willy De Jonghe (Aie)
f. In naam van ons bestuur wens ik jullie en jullie familie een gezond en gelukkig 2017
11. Rondvraag: Nihil
12. Datum volgende ledenvergadering:
03 Jan 2017 in de Leopoldskazerne.
Tenslotte kreeg elke aanwezige een Sinterklaas geschenkje aangeboden namens de bestuurders
Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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