Ledenvergadering van 02 mei 2017
1. Aanwezigen: ( 15 ) Dieter Christophe, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Marcel Danau, Tony
De Baets, Guy De Mol, Jan De Schrijver, Johan De Smet, Roger Masselis, Arthur Nelis, Filip
Nelis, Robert Platteau, Jacques Tanghe, Willy Van Damme, André Vermeiren.
2 Verontschuldigd: (6 ) Marc Baelen, Carlos Engels, Frank De Coster, Jerome Van De Velde,
Johan Vermeiren, Daniël Van Poucke.
3 Voorbije activiteiten
a. Dinsdag 18 april 2017
Bezoek aan de 15de Wing en de luchtsteun aan de Politie.
We waren met 25 personen, waarvan 2 van M&M/ KKROG.
Het was een leerrijk bezoek met 2 goede gidsen enerzijds voor de 15de WING
en anderzijds voor DAFA de luchtsteun aan de Politie.
Er werd een bedankingsmail gestuurd naar de 2 uitstekende gidsen.
Er werd 50,00 € gestort voor de goede werken van de 15de Wing .
De tussenkomst van de Kas voor deze uitstap zal zeker 500,00 € bedragen.
b. De maandelijkse Bestuurdersvergadering van 24 april 2017.
9 bestuurders waren aanwezig.
De genomen beslissingen werden verwerkt in de agendapunten van deze
ledenvergadering.
4 Toekomstige activiteiten
Dinsdag 23 Mei. (Guy D M )
( De uitnodiging is reeds verstuurd )
Daguitstap naar Duinkerke :”Dunkirk: In het spoor van de helden van 1940 “, is een
organisatie van de toeristische dienst van Duinkerke.
U kan er alles over lezen op de Website: www.duinkerke-groepen.com .
Prijs : 45,00 € pp ( all in ).
De bus wordt integraal betaald door de Kas
Vertrek : om 08.30 uur stipt OP DE PARKING VAN DE CARREFOUR, Kortrijkse steenweg in
Sint Denijs Westrem. De autobus is van BEGONIA tours
10.00 uur : geleid bezoek aan Fort des Dunes Dunkirk / Leffrinckoucke;
Dit fort uit de 19de eeuw ligt midden in het natuurgebied van Les Dunes de Flandre.
Tijdens het bezoek krijgt men een overzicht van de geschiedenis van het fort.
Opmerking: de wandeling rond het fort is minder geschikt voor personen die zeer slecht te
been zijn.
12.30 uur : maaltijd : franse lunch in het Restaurant : La PATATIERE
Van 14.00 tot 16.00 uur: Aan boord van onze autocar brengen wij, met een
Nederlandstalige gids, een bezoek aan de sites die herinneren aan de OPERATIE DYNAMO:
de oostelijke havenpier, de stranden, het Britse oorlogsmonument, la Ferme Nord, het
Sanatorium in Zuydcoote en ook plaatsen waar scènes zijn opgenomen voor de
Holywoodproductie “ DUNKIRK “ .
Inschrijvingen tot TEN LAATSTE 12 mei 2017.
Reeds ingeschreven: 23 er zijn dus nog veel plaatsen. U komt toch ook ????
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Dinsdag 20 Jun. (Danny)
De uitnodigingen zijn reeds verstuurd
Bezoek met autobus 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 wel in zelfbediening zijn bij gebrek aan personeel.
Het groepsbezoek zal doorgaan met een gids.
Kostprijs: 45,00 € p.p.
De autobuskosten worden gedeeltelijk door de Kas gedragen.
OPSTAPPLAATS OP DE PARKING CARREFOUR, KORTRIJKSE STEENWEG in SINT DENIJS
WESTREM OM 08.45 uur STIPT, autobus van BEGONIA tours.
Er kan ook een stop georganiseerd worden aan de oprit van de E5 in Drongen tegenover
Café Van der Valk.
Gegadigden moeten hun naam opgeven aan Carlos ENGELS
Dinsdag 04 Jul. (Dieter)
De uitnodigingen met alle details zijn reeds verstuurd
BBQ in Hof ten Dries in WONDELGEM.
Deuren open vanaf 11.50 uur.
12.00 uur: ontvangst met aperitief.
In de loop van het aperitief zal een korte ledenvergadering gehouden worden.
13.00 uur: start BBQ.
Prijs: All in 55,00 €. Wie alleen naar de vergadering en apéro komt betaalt €10.
Mogelijkheid om te blijven “ hangen “: ja, maar dan op eigen kosten.
Inschrijvingen tegen ten laatste : 25 JUNI 2017
Vrijdag 21 Jul. ( Provincie O Vl. en de Kerkelijke overheden )
Te Deum in de Sint Baafskathedraal.
Details : later
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 zaal Borluut, met vrij parkeren in de
kazerne . Het eten wordt verzorgd door BP Catering.
Prijs en details: later
Dinsdag 17 Okt. ( Guy en Roger )
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
verkennen door Roger).
Bezoek : start 10.30 uuren duurt ongeveer anderhalf uur.
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Parkeren van de persoonlijke voertuigen is mogelijk op de bedrijfsparking.
Prijs en details later: later.
Donderdag 09 Nov. ( Guy )
Traditiemaaltijd : in het Restaurant De Roskam.
Dec.17
Het Bestuur moet nog een definitieve beslissing nemen: ofwel de CHOD ofwel een
uiteenzetting over de inzet van onze F16 vliegtuigen in het Midden-Oosten tegen ISIS. De
uiteenzetting zal gehouden worden door LtKol SBH v/h Vlw Chris De Cock, militair jurist
oorlogsrecht en professor Recht aan de KMS
De uiteenzetting schetst hoe die inzet in de praktijk verloopt zodat onze F16 geen
burgerslachtoffers maken.
Dit probleem is dus zeer actueel.
5. Sportcel ( Carlos )
a. Bowling : 20 Apr. 2017
Er waren 15 deelnemers.
De beste bij de mannen was Tony, bij de vrouwen zijn echtgenote Hilde.
b.Bowling met maaltijd: maand Okt 2017: details later.
c. Petanque : maand Nov 2017 : details later
d. Wandelingen
( 1 ) Wandeling ( Carlos ): 18 Mei 2017 : wandeling in de Lembeekse bossen. Afstand 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 16 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.
6. Financiën
a.Toestand van de kas: gezond
b. Leden aantal: 135 leden, waarvan 107 effectieve leden, 21 weduwen en 7 toegetreden
leden.
c. Bij de activiteiten zal in de toekomst op de uitnodigingen de prijs vermeld worden die
moet betaald worden door onze leden en hun partner.
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, betaling van een gids, enz. ………….
Het spreekt vanzelf dat de eigen leden en hun partner altijd voorrang hebben en dat
buitenstaanders alleen kunnen deelnemen als er nog plaatsen beschikbaar zijn.
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7.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.
8.Website
Is in orde. Ter herinnering onze website : www.kvoo-ovl.be
9.Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen voor de rest van 2017 :
06 jun/04 jul/01 aug/05 sept/03 okt/07 nov/05 dec
b. Er werd een nieuw logo voor onze vereniging voorgesteld en aanvaard door het Bestuur:
De ontwerper: Guy WEYSEN.
Het figureert reeds op de laatste uitnodigingen.
c. Op 23 juni 2017 is de “Open deur dag “ van het ATCC in SEMMERZAKE .
Op 24 en 25 juni 2017 is er op het vliegveld van URSEL de URSEL AVIA .
Een flyer voor deze twee activiteiten ligt ter beschikking in de cafetaria van de Staf Prov.
c. Voor elke activiteit met de bus zal in de toekomst de lijst met de deelnemers verspreid
worden ten einde de carpooling te bevorderen.
10. Rondvraag
Leden die geïnteresseerd zijn in SNOOKER kunnen zich melden bij Arthur NELIS
Email: arthur.nelis@hotmail.com
De Snooker activiteiten vinden plaats in Café NORBE in LEDEBERG.
11. Datum van de volgende ledenvergadering:
06 juni 2017 in de Leopoldskazerne start .

Dieter CHRISTOPHE
Ondervoorzitter KVOO-O.Vl

Guy De Mol
Secretaris KVOO-OVl
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