Ledenvergadering van 07 Mar 2017
1. Aanwezigen: (16) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe, Guy De
Mol, Jan De Schrijver, Patrick Degezelle, Marc Deschrijver, Carlos Engels, Willy Lambillotte,
Filip Nelis, Robert Platteau, Willy Van Damme, Daniël Van Poucke, André Vermeiren, Guy
Weysen.
2. Verontschuldigd: (4) Frank De Coster, Paul Vanhecke, Jerome Van De Velde, Johan Vermeire.
3. Voorbije activiteiten
Donderdag 09 Feb 17 (André)
Bezoek van De Groene poort, gevolgd door maaltijd in restaurant Casserole.
Uiteindelijk waren we met 38 personen.
De rondgang met hier en daar een proefje vond ik persoonlijk aangenaam. De maaltijd was
zeer goed.
4. Komende activiteiten
Woensdag 15 Maart
AV op een woensdag. Weer in de Roskam. De uitnodiging is verstuurd.
We zijn met : 35 personen waarvan 22 stemgerechtigden.
Dinsdag 18 Apr (Philippe) UITNODIGINGEN ZIJN VERSTUURD
Bezoek 15 Wing en luchtsteun aan de politie met eten in de 15 Wing. Met bus. Maximum
(ongeveer) van 40 man.
Datum blijft 18 Apr17.
€ 25,00 per persoon, bus gedeeltelijk betaald door de kas.
Vertrek : stipt om 08.00Hr
Aankomst 09.15 in “BRU Mil” (vroeger AML). Als er niet te veel passagiers zijn kunnen we
nog vlug een koffie drinken.
12.15 lunch 15W. Prijs 19 EUR, 3 gangen + koffie. Menu ligt nog niet vast.
aperitief: pintjes e.d. (Cava 10 EUR/fles voor 6-7 man)
drank aan tafel: huiswijn fles 9 EUR, kraantjeswater gratis, ander water €0.50 glas.
13.30 terug baan oversteken naar de politie.
Terug thuis : tegen 16.45 Hr
Eén ding kan roet in het eten gooien, altijd hetzelfde de laatste tijd: Trump ofte POTUS.
15W heeft me gezegd dat een bezoek van Trump (in mei?) ons bezoek kan uitstellen indien
dat van Trump gebeurt binnen de twee weken na het onze. Ik schat dat de impact op de
politie gelijkaardig is.
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Dinsdag 23 Mei (Guy D M) UITNODIGINGEN ZIJN VERSTUURD
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 €45 pp. De bus wordt integraal betaald door de kas.
Scenario : vertrek : 08.30 Hr stipt
10.00U 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
Lombardsijde.
Groepsbezoek kan doorgaan en we hebben al een gids. Nu nog de toelating krijgen om te
mogen blijven eten (dit dient door de plaatselijke dienst aan Brussel gevraagd te worden)
Dinsdag 04 Jul (Dieter)
BBQ in Hof ten Dries. Datum is gereserveerd : 12.00 Hr aperitief met ledenvergadering,
gevolgd door BBQ; alles samen € 55,00. Kans om te blijven hangen : ja, maar op eigen
kosten.
Vrijdag 21 Jul
Te Deum
Dinsdag 22 Aug (Philippe)
Bestuurdersmaaltijd : ’t Stramien in Wontergem
dinsdag 26 Sep
Uiteenzetting over testament, erfenis en schenkingen. Deze uiteenzetting gaat dan toch
door maar gegeven door de mensen van BNPPARIBAS
Plaats van gebeuren : de Leopoldskazerne in de Borluut, met vrij parkeren in de kazerne en
voor het eten BP Cat.
Prijs : later
Dinsdag 17 Okt
WAS VOORZIEN reis naar Madrid met als gids Roger Masselis. (via CDSCA)
Dit zal in 2017 niet meer mogelijk zijn. Dus leggen we nu al onze eieren op volgend jaar in
de periode april – mei
Nieuwe activiteit voor Okt : Bedrijfsbezoek bij Floreac in Lochristi door Guy D M op
aangeven van Roger gevolgd door maaltijd op restaurant (nog te bepalen)
Details volgen later.

Donderdag 09 Nov
Traditiemaaltijd (door Guy De Mol in de Roskam)
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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) : 14 Mar 2017 : petanque om16.00 Hr in de Schorpioen Petanque
Bowling : 20 Apr 17 in Zomergem in Euro city Party center om 19.30 Hr
Bowling : maand Okt later
Dinsdag 12 Sep
Wandeling voor het goede doel (organisatie het Prov Comdo met Johan De Smet)
Wandeling : ( door Carlos) 18 Mei 17 : wandeling in de Lembeekse bossen. Afstand 6 à 7 Km
met aankomst in het Pannenkoekenhuis.
6.

Financiën
Toestand van de kas : gezond
Leden aantal : 132 leden, waarvan 106 effectieven, 19 wwen, 7 symp
We hebben ook een nieuw lid : Eddy Ostir
Aan de Comd van ATCC werd eveneens gevraagd of hij ingaat op onze vraag om erelid te
worden van onze vereniging. Hij heeft positief gereageerd en zal dus bij gelegenheid worden
aanvaard als erelid.

7. Confederatie
Ons lidgeld is betaald
8. Website
OK
9. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen 2017 :
07 mar/04 apr/02 mei/06 jun/04 jul/02 aug/05 sept/03 okt/07 nov/05 dec
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!

11.
12. Rondvraag
Dieter vermeldt de datum voor de Dag van het ATCC : 28 Mar 2017
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13. Datum volgende ledenvergadering:
04 april 2017 in de Leopoldskazerne.

Marc Baelen
Voorzitter KVOO- OVl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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