Ledenvergadering van 04 jul 2017
1. Aanwezigen: ( 27 ) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe, Tony De
Baets, Guy De Mol, Patrick Degezelle, Carlos Engels, Arthur Nelis, Willy Van Damme, André
Vermeiren, Guy Weysen, Valère De Wi&e, Stan Van Den Eynde, Johan Vermeire, Thuur
Landuyt, Johny Uytendaele, Hugo Van Aerlst, Cyriel De Bruyne, Pierre Roels, Filip Nelis, Paul
Vanhecke, Willy Lambillo&e, Roger Masselis, Marc Deschrijver, Eddie Os1r, Bob Pla&eau
2. Verontschuldigd: ( 1 ) Daniël van Poucke
3. Voorbije ac"viteiten
Dinsdag 20 Jun (Danny)
Bezoek in Lombardsijde aan museum over de Franse inzet in 14 -18 en het museum van de
AA (luchtdoel ar1llerie) gevolgd door een verbeterde maal1jd in troepenkeuken in
Lombardsijde.
Aantal ingeschrevenen : 27
Goede ontvangst en goede rondleiding. Zeer lekker eten.
4. Toekomstige activiteiten
Dinsdag 04 Jul. (Dieter)
BBQ in Hof ten Dries in WONDELGEM.
Deuren open vanaf 11.50 uur.
12.00 uur: ontvangst met aperi1ef.
In de loop van het aperi1ef zal een korte ledenvergadering gehouden worden.
13.00 uur: start BBQ.
Mogelijkheid om te blijven “ hangen “: ja, maar dan op eigen kosten.
Aantal inschrijvingen : 57
Vrijdag 21 Jul. ( Provincie O Vl. en de Kerkelijke overheden )
Te Deum
Dinsdag 22 Aug. (Philippe)
Bestuurdersmaal1jd : ’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.
Uitnodigingen zijn verstuurd.
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dinsdag 26 Sep. (Guy en Marc )
UiteenzeGng over testamenten, erfenissen en schenkingen. Deze uiteenzeGng 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.
Warm en koud buffet
Koud : duo van gerookte zalm en heilbot
Waterval van rauwe beenham met meloen
Pastasalade met rivierkreeftstaartjes, appel en komkommer
Warm : Indische kip
Atheense jachtschotel met lamsvlees
Tongrolletjes op Normandische wijze
Groenten : Assortiment van 4 koude en 2 warme groenten
Diverse : Verse huisbereide kroketten en roomaardappelen
Sausen : cocktail, tartaar en vinaigrette
Broodjes (2) en boter
Taboulé
Dessert : gemarineerde vruchtensalade met vanillesabayon
Prijs : € 45,00 voor de leden, € 50,00 voor de niet-leden en € 10,00 enkel voor de
voordracht
Uitnodigingen zijn verstuurd : antwoord vóór 18 Sep 17
Dinsdag 17 Okt. ( Guy en Roger )
Bedrijfsbezoek bij Floreac ( bloemenkwekerij : naast orchideeën ook andere bloemen) in
Lochris1 door Guy D M op aangeven van Roger Masselis. Het bezoek wordt gevolgd door
een maal1jd in een restaurant.
Bezoek : start 10.30 uuren duurt ongeveer anderhalf uur.
Parkeren van de persoonlijke voertuigen is mogelijk op de bedrijfsparking.
De maal1jd zal genomen worden in “Den Hazelaar” (parkingplaatsen genoeg)
Aperi1eKapjes
Geitenkaasje uit Lochris1 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
Uitnodigingen verstuurd; antwoord vóór 09 Okt 17
Donderdag 09 Nov. ( Guy )
Tradi1emaal1jd : in het Restaurant De Roskam.
07 Dec.17
Het Bestuur heeP een deﬁni1eve 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.
Deze ac1viteit gaat door op 07 Dec 17 in de late namiddag in de Leopoldskazerne.
(wisseldatum 19 Dec 17).
Verder gegevens moeten nog beslist worden op de bestuursvergadering.
2

5. Sportcel ( Carlos )
Voorbije ac"viteiten
Dinsdag 13 Jun (Arthuur)
Hoe was het met de snooker ini1a1e?
Leuke ini1a1e door Tuur. Hij had voor de deelnemers een document voorbereid met een
overzicht van het ontstaan van het biljartspel in het algemeen en het snookerspel in het
bijzonder. Na zijn uiteenzeGng heeP Tuur enkele mogelijke spelsitua1es gesimuleerd en
getoond wat de mogelijkheden zijn. Aansluitende hebben de aanwezigen een par1jtje snooker
afgewerkt, dat, voornamelijk door het gebrek aan ervaring van de 3 leken, wat langer heeP
geduurd dan normaal. De ini1a1e was leerrijk en we hebben ons vooral geamuseerd. Bedankt
Tuur. Vanwege Tony De Baets
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. (coördinator : Carlos)
Eveneens ﬁetstochten van 40 – 85 – 115 Km en mountainbiken van 25 – 45 Km (organisa1e
Prov Comdo en Johan De Smet
26 Okt (Roger)
Bowling in Lochris1 met maal1jd. Start 18.00 Hr met maal1jd, daarna 2 spellen (drank bij de
spellen te betalen), kostprijs : apero, eten met drank à volonté en 2 spellen : € 49,00. Hoe in te
schrijven en te betalen : later.
Nov (Carlos)
Petanque
6. Financiën
Toestand van de kas: gezond
Leden aantal: 137 leden, waarvan 109 eﬀec1eve 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
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a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen voor de rest van 2017 :
01 aug/05 sept/03 okt/07 nov/05 dec
10. Rondvraag
nihil
11. Datum van de volgende ledenvergadering:
01 Aug 2017

Marc Baelen
Voorzi&er

Guy De Mol
secretaris
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