Ledenvergadering van 04 april 2017
1. Aanwezigen: (18) Dieter Christophe, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Tony De Baets, Guy De
Mol, Marc Deschrijver, Johan De Smet, Patrick Degezelle, Patrick D’haeyer, Carlos Engels,
Roger Masselis, Arthur Nelis, Filip Nelis, Robert Platteau, Jacques Tanghe, Willy Van Damme,
Daniël Van Poucke, André Vermeiren.
2. Verontschuldigd: (2) Marc Baelen, Frank De Coster
3. Voorbije activiteiten
a. Petanque op 14 maart:
Er waren 19 spelers aanwezig.
b. De Statutaire Algemene vergadering op 15 maart in het Restaurant De ROSKAM.
Er waren 27 stemgerechtigden aanwezig en er waren ook 9 volmachten.
Alle effectieve leden hebben het volledig verslag van deze SAV ontvangen.
De maaltijd was zeer lekker.
Voornaamste behandelde punten:
( 1 ) Er was in 2016 een evenwicht wat betreft organisaties op dinsdag en donderdag: 5
De SAV was zoals gewoonlijk op een woensdag.
De Gentse Floraliën ( georganiseerd door M&M ) vielen op een zaterdag.
( 2 ) Voor de financiën verwijs ik naar het uitgebreide financieel verslag dat verschijnt
In het verslag van de SAV.
De financiële toestand van onze vereniging is zeer gezond.
Wij hebben in 2016 minder uitgegeven dan gepland was wat maakt dat we voor
dit jaar 2017 iets meer zullen begroten, vooral voor de betaling van een autobus
voor de verre verplaatsingen.
( 3 ) De lidgelden blijven op 22,00€ voor de leden en toegetreden leden en 14,00€
voor de weduwen.
( 4 ) De jaarlijkse bestuurdersmaaltijd wordt vanaf volgend jaar vervangen door een
andere activiteit.
( 5 ) Het aantal deelnemers aan de activiteiten is lichtjes gedaald niettegenstaande
de extra sportactiviteiten. Er is wel een activiteit weggevallen wegens een
staking: namelijk het bezoek in juni 2016 aan het treinmuseum in Schaarbeek.
( 6 ) F.NELIS en A. VERMEIREN namen ontslag uit het Bestuur na zeer veel jaren
trouwe inzet. Zij werden daarvoor bedankt met een geschenk en een bos
bloemen voor hun echtgenote.
Zij blijven uiteraard lid van de vereniging.
( 7 ) Er werd een nieuw bestuurslid verkozen: Tony DE BAETS , hij is de nieuwe 2de
Ondervoorzitter.
c. De maandelijkse Bestuurdersvergadering van 20 maart
Alle 10 bestuurders waren aanwezig.
De genomen beslissingen werden verwerkt in de agendapunten van deze
ledenvergadering.
4 Komende activiteiten
Dinsdag 18 Apr. (Philippe( de uitnodigingen zijn reeds verstuurd )
Bezoek aan de 15 Wing Lu Tp en aan de Luchtvaartpolitie ( DAFA ).
Maximum aantal deelnemers toegestaan: +/- 40 man.
Prijs: 25,00 € per persoon all in ).
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Het vervoer met de autobus wordt gedeeltelijk betaald door de Kas.
Vertrek: stipt om 08.00Hr aan de P&R GENTBRUGGE
Aankomst in MELSBROEK rond 09.15 in “BRU Mil” (vroeger AML).
Indien er niet te veel (militaire) passagiers zijn kunnen we misschien nog vlug een koffie
drinken bij aankomst in MELSBROEK alvorens het bezoek te starten van de Maint Gp en de
Vl Gp van de 15 Wing.
12.15 Hr. Lunch in de Mess van de 15 WING
Aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, waters en wijn, koffie
13.30 Hr. Bezoek aan de Luchtvaartpolitie (DAFA).
16.45Hr. Terugkeer naar P&R GENTBRUGGE.
Inschrijvingen tot TEN LAATSTE 11 april2017.
Reeds ingeschreven: 19
Dinsdag 23 Mei. (Guy D M )
( De uitnodiging is reeds verstuurd )
Daguitstap naar Duinkerke :”Dunkirk: In het spoor van de helden van 1940, georganiseerd
door de toeristische dienst van Duinkerke.
U kan er alles over lezen op de Web-site: www.duinkerke-groepen.com .
Prijs : 45,00 € pp ( all in ).
De bus wordt integraal betaald door de Kas
Vertrek : om 08.30 Hr stipt aan de P&R GENTBRUGGE
10.00 Hr. : geleid bezoek aan Fort Dunkirk;
12.30 Hr. : maaltijd.
Van 14.00 tot 16.00 Hr.: Operatie Dynamo (met onze bus)
Inschrijvingen tot TEN LAATSTE 12 mei 2017.
Reeds ingeschreven: 6
Dinsdag 20 Jun. (Danny)
Bezoek in het kamp van Lombardsijde aan het museum over de Franse inzet in 14 -18, het
monument van de Franse Lt THURET en het museum van de AA ( luchtdoel artillerie ) .
Er is een verbeterde maaltijd voorzien in de troepenkeuken van het Kamp van
Lombardsijde. Het zal zelfbediening zijn bij gebrek aan personeel.
Het groepsbezoek zal doorgaan met een gids.
Details later in de uitnodiging.
Dinsdag 04 Jul. (Dieter)
BBQ in Hof ten Dries in WONDELGEM.
12.00 Hr.: ontvangst met aperitief.
In de loop van het aperitief zal een korte ledenvergadering gehouden worden.
13.00 Hr.: start BBQ.
Prijs: All in 55,00 €.
Mogelijkheid om te blijven “ hangen “: ja, maar dan op eigen kosten.
Details later in de uitnodiging.
Vrijdag 21 Jul. ( Provincie O Vl. en de Kerkelijke overheden )
Te Deum in de Sint Baafskathedraal
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Dinsdag 22 Aug. (Philippe)
Bestuurdersmaaltijd : ’t Stramien in Wontergem.
Laatste keer volgens het huidig systeem, beslissing AV van 15 maart ll.
dinsdag 26 Sep. ( Guy en Marc )
Uiteenzetting over testamenten, erfenissen en schenkingen. Deze uiteenzetting wordt
gegeven door personeel van BNP PARIBAS FORTIS
Plaats van gebeuren : de Leopoldskazerne in de Borluut, met vrij parkeren in de kazerne en
het eten wordt verzorgd door BP Catering.
Prijs en details: later
Dinsdag 17 Okt. ( Guy en Roger )
WAS VOORZIEN: een reis naar Madrid met als gids Roger Masselis. (via CDSCA)
Deze reis is in 2017 niet meer mogelijk . Waarschijnlijk mogelijk in mei 2018.
Nieuwe activiteit voor Okt. : Bedrijfsbezoek bij Floreac ( bloemkwekerij ) in Lochristi door
Guy D M op aangeven van Roger Masselis. Het bezoek wordt gevolgd door een maaltijd in
een restaurant (nog te bepalen door Roger)
Prijs en details later: later.
Donderdag 09 Nov. ( Guy )
Traditiemaaltijd : in het Restaurant De Roskam.
December
Het Bestuur opteert voor een conferentie / briefing gegeven door de CHOD over de
toekomst van ons leger! ( i.p.v. Rudy VRANCKX )
Onze Voorzitter zal een schrijven richten aan onze zusterverenigingen ( M&M , KKROG, … )
met de vraag of zij ook willen deelnemen aan deze activiteit.
Vervolgens zal onze Voorzitter een brief sturen aan de CHOD in naam van alle deelnemende
verenigingen met de vraag of hij bereid is om die conferentie te geven en op welke datum.
4. Sportcel ( Carlos )
a.Bowling : 20 Apr. 2017 om 19.30 Hr.in Zomergem in het Euro city Party center , Oude
Staatsbaan 10. 9930 ZOMERGEM.
De uitnodiging is reeds verstuurd.
b.Bowling : maand Okt: details later
c. Petanque : maand ………..

details later

d. Wandelingen
( 1 ) Wandeling ( Carlos ): 18 Mei 2017 : wandeling in de Lembeekse bossen. Afstand 6 à 7
km met aankomst in het Pannenkoekenhuis.
R.V. : op de parking van de Taverne Ter Burchgraeve, Ledestraat 43 9971 LEMBEKE.
Er zijn nu al 14 deelnemers.
Deelname te melden aan Carlos ENGELS: carlos.engels@telenet.be of GSM: 0476 / 399355
( 2 ) Wandeling : op 12 Sep 2017, georganiseerd door het Prov Comdo en ons lid J. De Smet.
Dit is een wandeling voor het goede doel.
Details later.
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5. Financiën
a.Toestand van de kas: gezond
b. Leden aantal: 138 leden, waarvan 111 effectieve leden, 20 weduwen en 7 toegetreden
leden.
We hebben een nieuw lid : Cdt v/h Vlw b.d. Eddy Ostir.
c. Bij de activiteiten zal in de toekomst de prijs vermeld worden die betaald moet worden
door onze leden.
Indien er leden zouden zijn van andere verenigingen (M&M, KKROG,….) die zouden willen
en mogen deelnemen aan onze activiteiten, zal de RvB bepalen hoeveel die personen
moeten betalen, in functie van het gebruik van een autobus, de bijdrage van de kas, een
mogelijk geschenk, enz………….
Het spreekt vanzelf dat de eigen leden altijd voorrang hebben en dat buitenstaanders
alleen kunnen deelnemen indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.
6. Confederatie
Ons lidgeld is betaald. Wij hebben geen vertegenwoordiger meer bij de confederatie. Onze
Voorzitter krijgt wel een verslag van de vergaderingen van de Confederatie.
7. Website
Is in orde. Ter herinnering onze web-site : www.kvoo-ovl.be
8. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen voor de rest van 2017 :
02 mei/06 jun/04 jul/01 aug/05 sept/03 okt/07 nov/05 dec
b. Aan de Comd van het ATCC GAVERE werd gevraagd of hij ingaat op onze vraag om erelid te
worden van onze vereniging. Hij heeft daarop een positief antwoord gegeven en hij zal dus
bij de eerstvolgende gelegenheid waar hij aanwezig is worden aanvaard als erelid.
c. Er werd een nieuw logo voor onze vereniging voorgesteld en aanvaard door het Bestuur:
model / voorbeeld te tonen door de ontwerper: Guy WEYSEN
d Op 23 juni 2017 is de “Open deur dag “ van het ATCC in SEMMERZAKE .
e Op 24 en 25 juni 2017 is er op het vliegveld van URSEL een Vliegshow .
Een flyer voor deze laatste twee activiteiten is verkrijgbaar bij : Philippe
9. Rondvraag: Nihil
10. Datum van de volgende ledenvergadering:
02 mei 2017 in de Leopoldskazerne.

Dieter CHRISTOPHE
Ondervoorzitter KVOO-O.Vl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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