Ledenvergadering van 03 Okt 2017
1. Aanwezigen: (15) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe ,
Tony De Baets, Guy De Mol, Jan Deschrijver, Marc De Schrijver, Johan De Smet, Carlos
Engels, Filip Nelis, Robert Pla%eau, Jacques Tanghe, Willy Van Damme, André
Vermeiren.
2. Verontschuldigd: (6) Willy Lambillo%e, Daniël Van Poucke, Frank De Coster, Hilaire
Landuyt, Roger Masselis, Johan Vermeire.
3. Voorbije ac&viteiten
Dinsdag 26 Sep. (Guy en Marc )
Uiteenze2ng over testamenten, erfenissen en schenkingen; uiteenze2ng gegeven door
personeel van BNPPARIBAS FORTIS
Het eerste deel was een algemene uiteenze2ng over BNPPARIBAS zelf en de ﬁnanciële
werking van de bank : de meeste mensen vonden dit echter ook zeer interessant.
De uiteenze2ng over erfenisrecht en schenkingen was ook zeer geslaagd.
Het eten was lekker.
4. Toekoms&ge ac&viteiten
Dinsdag 17 Okt. ( Guy en Roger )
Bedrijfsbezoek bij Floreac (bloemenkwekerij: naast orchideeën ook andere bloemen) 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 uur en 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<eBapjes
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
Uitnodigingen werden verstuurd; antwoord vóór 09 Okt 17.
Aantal ingeschrevenen : 15
Donderdag 09 Nov. ( Guy )
Tradi<emaal<jd : in het Restaurant De Roskam.
De menu werd op de laatste bestuursvergadering bepaald en bedraagt € 60,00, maar
ziet er zeer lekker uit.
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Aperitief (3/4 u)
Schuimwijn, fruitsap, pils
Koude en warme hapjes
***
Voorgerecht
Tartaar van Noorse zalm en gerookte rivierpaling
Met appel, curry, yoghurt en rode biet.
***
Soepje
Sorbet van citroen
Beneveld met Balegemse jenever
***
Hoofdgerecht
Fazant op de wijze “Brabançonne”
n aardappelkroketjes***
Dessert
IJsgekoelde Nougat en mangocoulis
***
Koffie
Mokka en versnaperingen
***
Dranken
Passende wijnen evenals water
(mag ook frisdrank of bier)

15 Nov
Te Deum
07 Dec.17
Voordracht door de CHOD in de Leopoldskazerne in de late namiddag (deuren open
om 18.00 Hr). De organisatoren zijn : KVOO-O.Vl, M&M, de Kring van Res Oﬀr en de
KNUROO. De Koninklijke vriendenkring oﬃcieren Aalst worden ook uitgenodigd.
(wisseldatum 19 Dec 17).
Deze voordracht wordt gevolgd door een maal<jd met bediening :
Aperi<ef
***
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Seranoham met mousse van leielander en frambozen
***
Aspergeroomsoep
***
Atheense jachtschotel met lamsvlees
***
Tarte tatin met anglaisesaus
***
wijnen en water
Guy DM heeQ het nodige gedaan om de Parking en de nodige lokalen (Aula, Borluut,
Lounge) te reserveren.
De uiteenze2ng gaat door in de Aula maar wegens de beze2ng voor lessen zal dit dus
maar kunnen na 17.30 Hr. Meer details na de volgende bestuursvergadering.
Kostprijs : € 45,00
Uitnodiging wordt verstuurd.
5. Planning 2018
De agenda voor 2018 is zo goed als volledig klaar, enkel moet per ac<viteit nog de
juiste datum worden bepaald. Van zodra die bekend zijn, zullen die aan jullie worden
doorgespeeld.
6. Sportcel (Carlos)
Voorbije ac&viteiten: N/A
Dinsdag 12 Sep (Prov)
Wandeling voor het goede doel op en rond het militair vliegveld van Ursel. Voor de
organisatoren was het een topdag want meer dan 1300 deelnemers.
Voor ons was het een dieptepunt : slechts 2 deelnemers…dat kan beter (denk aan uw
gezondheid : wandelen is daar goed voor)
Toekoms&ge ac&viteiten
26 Okt (Roger)
Bowling in Lochris< met maal<jd. Start 18.00 Hr, 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 : een uitnodiging werd verstuurd door Guy DM. Inschrijven
door betaling van het voorziene bedrag, vóór 16 Okt 17.
Aantal deelnemers : 2

07 Nov (Carlos)
Petanque in de zaal De Schorpioen, Botestraat te Wondelgem. Afspraak om 14.30 Hr.
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Deze ac<viteit valt samen met de ledenvergadering van Nov.
Niet-spelers kunnen ook iets drinken in het cafetaria.

Feb 18 Ini&a&e sportschieten (Danny)
Alles is tot hiertoe bepaald en ziet er goed uit. De ac<viteit wordt gepland op de
ledenvergadering van Feb 2018
11 Sep 18
De wandeling in Ursel (deze ac<viteit zal in de toekomst steeds op de 2de dinsdag van
de maand september worden georganiseerd)
7. Financiën
Toestand van de kas: gezond. Leden aantal: 137 leden, waarvan 109 eﬀec<eve leden,
21 weduwen en 7 toegetreden leden.
Vergeet jullie lidgeld niet te betalen vóór 31 Dec 2017. Dit laatste zullen we blijven
herhalen want jaarlijks zijn er al<jd die te laat betalen en dat maakt het voor de
penningmeester enigszins moeilijk.
2018 : reeds 19 mensen hebben hun lidgeld betaald voor 2018 : 15 eﬀec<even en 4
weduwen
8. Confedera&e N/A
9. Website
Is in orde. Ter herinnering onze website : www.kvoo-ovl.be
10. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen voor de rest van
2017 :
07 nov in zaal Schorpioen /05 dec
b. Ter Info voor 2018 : galaconcert door de Prov Comdo wordt georganiseerd op 31
Mei 2018
10. Rondvraag
geen
11. Datum van de volgende ledenvergadering: 07 Nov 2017
Marc Baelen
Voorzi%er

Guy De Mol
Secretaris
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