Ledenvergadering van 06 jun 2017
1. Aanwezigen: ( 14 ) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe, Tony De
Baets, Guy De Mol, Patrick Degezelle, Carlos Engels, Arthur Nelis, Robert Pla"eau, Willy Van
Damme, Daniël Van Poucke, André Vermeiren, Guy Weysen.
2. Verontschuldigd: ( 6 ) Roger Masselis, Paul Van Hecke, Johan Vermeire, jan De Schrijver, Filip
Nelis, Frank De Coster.

3. Voorbije ac#viteiten
Dinsdag 23 Mei. ( Guy D M)
Daguitstap naar Duinkerke :”Dunkirk: In het spoor van de helden van 1940 “, is een
organisa:e van de toeris:sche dienst van Duinkerke.
Er waren 36 deelnemers.
De start was niet erg bijzonder: de bus stond in Gentbrugge en wij aan de Carrefour : de fout
zou liggen bij Begonia die de wijziging niet had doorgegeven.
Het bezoek zelf : het fort was het bezoeken waard, maar de uitleg was moeilijk te begrijpen,
maar dat bracht er wat plaatselijke folklore bij. Het eten was lekker. En de rondrit was
volgens mij zeer interessant.
We waren wel mooi op :jd terug thuis.
Kostprijs voor de kas : € 364,00
4. Toekomstige activiteiten
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
ar:llerie ) .
Er is een verbeterde maal:jd voorzien in de troepenkeuken van het Kamp van
Lombardsijde. Het zal wel in zelDediening 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.
Noodzakelijk voor de toegang tot de kazerne: naamlijst met na#onaal nummer.
Aantal ingeschrevenen : 12 deelnemers (einddatum : 14 Jun)
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 aperi:ef.
In de loop van het aperi:ef zal een korte ledenvergadering gehouden worden.
13.00 uur: start BBQ.
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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.
Aantal inschrijvingen : 7 deelnemers (einddatum : 25 Jun)
Vrijdag 21 Jul. ( Provincie O Vl. en de Kerkelijke overheden )
Te Deum
Dinsdag 22 Aug. (Philipp)
Bestuurdersmaal:jd : ’t Stramien in Wontergem.
Menukeuze:
Aspergeroomsoep
Pakketje van kabeljauw met groenten en limoen
Gevulde parelhoenfilet met champignonsaus, gebakken aardappeltjes
IJslam of ijstaart met vers fruit
Mokka en versnapering
Aperitief (vrije keuze, binnen de perken) koffie, water en aangepaste wijnen
Prijs: €45pp
dinsdag 26 Sep. (Guy en Marc )
UiteenzeKng over testamenten, erfenissen en schenkingen. Deze uiteenzeKng 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.
Menu goedgekeurd door de meerderheid van het bestuur, maar moet nog op het bestuur
besproken worden.
Prijs en details: later
Dinsdag 17 Okt. ( Guy en Roger )
Bedrijfsbezoek bij Floreac ( orchideeënkwekerij ) in Lochris: door Guy D M op aangeven van
Roger Masselis. Het bezoek wordt gevolgd door een maal:jd in een restaurant.
Bezoek : start 10.30 uuren duurt ongeveer anderhalf uur.
Parkeren van de persoonlijke voertuigen is mogelijk op de bedrijfsparking.
De maal:jd zal genomen worden in “Den Hazelaar” (parkingplaatsen genoeg)
Aperi:eLapjes
Geitenkaasje uit Lochris: in spekjasje op een frivool slaatje met appel en Luikse stroop
Varkenshaasje “Archiduc”, gevarieerde groenten en aardappelgarnituur
Tot ijsgekoelde Grand-Marnier souﬄé met sinaasappel curd en amandel krokkantje
Kostprijs: € 55,00
Donderdag 09 Nov. ( Guy )
Tradi:emaal:jd : in het Restaurant De Roskam.
Dec.17
Het Bestuur heeN een deﬁni:eve beslissing nemen: er wordt het nodige gedaan om de
CHOD naar Gent te krijgen, dit samen met de andere verenigingen, zijnde M&M, de kring
van Res Oﬀr en de KNUROO.
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De uiteenzeKng over “Oorlogsrecht : theorie en prak:jk” met als voorbeeld de inzet van
onze F16 vliegtuigen in het Midden-Oosten tegen ISIS, gehouden door LtKol SBH v/h Vlw
Chris De Cock, militair jurist oorlogsrecht en professor Recht aan de KMS, verhuist naar Feb
2018.
5. Sportcel ( Carlos )
Voorbije ac#viteiten
Donderdag 18 Mei (Carlos)
Wandeling in de Lembeekse bossen. Afstand 7 Km met aankomst in het Pannenkoekenhuis.
Er waren 15 deelnemers. Het was een gezellige wandeling met een goede afsluiter. Bedankt
Carlos voor de organisa:e.
Toekoms#ge ac#viteiten
Dinsdag 12 Sep (Prov)
Wandeling voor het goede doel op en rond het militair vliegveld van Ursel. Wandeltochten van
6 -12 – 18 – 24 of 30 Km.
Eveneens ﬁetstochten van 40 – 85 – 115 Km en mountainbiken van 25 – 45 Km (organisa:e
Prov Comdo en Johan De Smet
Okt (Roger)
Bowling in Lochris: met maal:jd
Nov (Carlos)
Petanque
6. Financiën
Toestand van de kas: gezond
Leden aantal: 136 leden, waarvan 108 eﬀec:eve leden, 21 weduwen en 7 toegetreden
leden.
7. Confedera#e
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 :
04 jul/01 aug/05 sept/03 okt/07 nov/05 dec
b. 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 ac:viteiten ligt ter beschikking in de cafetaria van de Staf Prov.
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c. Voor elke ac:viteit met de bus zal in de toekomst de lijst met de deelnemers verspreid
worden ten einde de carpooling te bevorderen.
d. Overlijden van Mevr Marie"e Dierckens, weduwe van Cdt v/h Vlw b.d. André Hutse.
Begrafenis op vrijdag 09 Jun om 09.30 Hr in Lochris: Crematorium Westlede
10. Rondvraag
a.

Arthur Nelis : organiseert een ini:a:e snooker in S C Norbe, August Van Lokerenstraat
Ledeberg om 13.30 Hr, € 5,00 per uur huurprijs. Zij die wensen deel te nemen dienen
zich te melden bij Arthur op Emailadres van Arthur : arthur.nelis@hotmail.com

Foto van de ingang snookerzaal

b. Stad Gent heeN € 150,00 subsidies gestort.
11. Datum van de volgende ledenvergadering:
04 Jul 2017 :jdens de ac:viteit van de maand Jul

Marc Baelen
Voorzi"er

Guy De Mol
secretaris
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