Ledenvergadering van 07 Feb 2017
1. Aanwezigen: (19) Marc Baelen, Patrick Degezelle, Johan De Smet, Bob Platteau, Arthur Nelis,
Johan Vermeire, Philippe Barbaix, Willy Van Damme, Daniël Van Poucke,Carlos Engels, André
Vermeiren, Dieter Christophe, Jacques Tanghe, Guy Weysen, Jan De Schrijver, Marcel Danau,
Willy Chatelet, DTony De Baets, Marc Deschrijver
2. Verontschuldigd: (3) Roger Masselis, Filip Nelis, Guy De Mol, Frank De Coster
3. Voorbije activiteiten
Donderdag 26 Jan (Guy D M)
Nieuwjaarsreceptie en maaltijd met uitnodiging van de personaliteiten.
Roskam. We waren uiteindelijk met 75 mensen, hetgeen toch duidelijk minder was dan
verleden jaar. Maar de maaltijd was zeer lekker volgens mij.
4. Komende activiteiten
Donderdag 09 Feb (André)
Bezoek aan de Groene Poort te Brugge met eigen transport.
Zie uitnodiging : € 50,00 voor alles. De kas betaalt € 11,00 per persoon om te eten in het
restaurant “Casserole”
Aantal ingeschrevenen : 41, nog 2 plaatsen vrij!
Woensdag 15 Maart
AV op een woensdag. Weer in de Roskam. De uitnodiging is verstuurd.
Gevraagd : veel deelnemers, want dit zou bewijzen dat jullie met jullie vereniging willen
meeleven en mee beslissen!
Dinsdag 18 Apr (Philippe) OPGEPAST : nieuwe datum
Bezoek 15 Wing en luchtsteun aan de politie met eten in de 15 Wing. Met bus.
Dagindeling : met de bus naar Melsbroek, AM : bezoek van de Wing, eten, PM : bezoek
luchtsteun aan politie, terug naar huis.
Dinsdag 23 Mei (Guy D M)
Daguitstap naar Duinkerke :”Dunkirk: In het spoor van de helden van 1940, georganiseerd
door de toeristische dienst van Duinkerke. U leest er alles over op de Web: www.duinkerkegroepen.com .De prijs, bus inbegrepen wordt geschat op €50.
Scenario : 09.30 Hr : geleid bezoek aan Fort Dunkirk; 12.30 Hr : eten; van 14.00 tot 16.00 Hr
Ops Dynamo (met bus)
Dinsdag 20 Jun (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
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Lombardsijde.
Wordt nog verder uitgewerkt
Dinsdag 04 Jul (Dieter)
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.
Vrijdag 21 Jul
Te Deum
Dinsdag 22 Aug (Philippe)
Bestuurdersmaaltijd : ’t Stramien in Wontergem
dinsdag 26 Sep
Uiteenzetting over testament, erfenis. Deze uiteenzetting gaat dan toch door maar gegeven
door de mensen van BNPPARIBAS
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
Dit zal in 2017 niet meer mogelijk zijn. Dus leggen we nu al onze eieren op volgend jaar in
de periode april - mei
Donderdag 09 Nov
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!
5. Sportcel
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)
Dinsdag 12 Sep
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
rond Apr 2017. Afstand : 6 à 7 Km. Aankomst in het Pannenkoekenhuis.
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6.

Financiën
Toestand van de kas : gezond
Normaal moet nu iedereen zijn lidgeld hebben betaald!
We beginnen 2017 dus met : 126 leden, waarvan 100 effectieven, 19 wwen, 7 symp
Opmerking : de met pensioen gaande Prov Comd heeft bevestigd dat hij lid zal worden maar
er niet bij gezegd “Wanneer”
Om de begonnen traditie verder te zetten hebben we de nieuwe Prov Comd ook erelid
gemaakt van onze vereniging.

7. Confederatie
Geen nieuws
8. Website
OK
9. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen 2017 :
07 feb/07 mar/04 apr/02 mei/06 jun/04 jul. Verdere data nog vast te leggen door de Staf
Prov.
b. Voor de volgende AV : we stellen 4 plaatsen open voor het bestuur waarvoor er al 3 zijn die
zich herverkiesbaar opstellen. Dus zijn we op zoek naar 1 nieuw lid!
c. Eens de nieuwe ledenlijst gekend is zouden we willen overgaan tot het maken van een
ledenboek met foto’s (een soort pasfoto) en een paar gegevens.
d. Onze aalmoezenier Van Calbergh is op 17 Feb 50 jaar priester. We zullen in naam van de
vereniging hem feliciteren met deze verjaardag.
11. Rondvraag
a. Dieter :
i. Het militair fonds bestaat nog altijd. Om ervan te kunnen genieten moet je
echter lid zijn van Partena.
De aanvraag dien je te richten aan de beheerder Mil Fonds, Louis Mettewielaan
74 – 76 1080 Brussel
ii. Op vrijdag 17 Feb 2017 is er een uiteen zetting over “Chemische oorlogsvoering”
door Erik Van Damme in de zaal “De Zulle” aan de sporthal “Neptunus”
12. Datum volgende ledenvergadering:
07 Mar 2017 in de Leopoldskazerne.

Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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