Ledenvergadering van 07 Nov 2017 (in de Schorpioen!)
1. Aanwezigen: (16) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Paul Bruynooghe , Dieter Christophe,
Tony De Baets, Guy de Mol, Marcel Danau, Marc Deschrijver, Carlos Engels, Roger
Masselis, Willy Van Damme, Daniël Van Poucke, André Vermeiren + (Alterna)eve
vergadering) Guy Weysen, Johan Vermeire, Willy Chatelet
2. Verontschuldigd: (0)
3. Voorbije 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.
We waren uiteindelijk met 26 bezoekers en 24 eters.
Het was een zeer interessant bezoek en het eten was ook zeer lekker in een aangename
zaal ( Den Hazelaar)
4. Toekoms&ge ac&viteiten
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.
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”
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n aardappelkroketjes***
Dessert
IJsgekoelde Nougat en mangocoulis
***
Koffie
Mokka en versnaperingen
***
Dranken
Passende wijnen evenals water
(mag ook frisdrank of bier)
Aantal ingeschrevenen : 70 (vóór 04 Nov)
15 Nov
Te Deum : aantal ingeschrevenen : 11
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
***
Seranoham met mousse van leielander en frambozen
***
Aspergeroomsoep
***
Atheense jachtschotel met lamsvlees
***
Tarte tatin met anglaisesaus
***
wijnen en water
Guy DM heeG het nodige gedaan om de Parking en de nodige lokalen (Aula, Borluut,
Lounge) te reserveren.
De uiteenzeHng gaat door in de Aula maar wegens de bezeHng voor lessen zal dit dus
maar kunnen na 17.30 Hr. Meer details na de volgende bestuursvergadering.
Kostprijs : € 45,00
Uitnodiging zijn verstuurd.
Aantal ingeschrevenen van onze vereniging : 6 (vóór 29 Nov 17)
Aantal ingeschrevenen van andere verenigingen : 4
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5. Planning 2018
dinsdag 23 Jan 18 (OPGEPAST : nieuwe datum)
Nieuwjaarsrecep)e en maal)jd
donderdag 15 Feb 18 (Philippe)
UiteenzeHng over “Oorlogsrecht : theorie en prak)jk” met als voorbeeld de inzet van
onze F16 vliegtuigen in het Midden-Oosten tegen ISIS. De uiteenzeHng zal gehouden
worden door LtKol SBH v/h Vlw Chris De Cock, militair jurist oorlogsrecht en professor
Recht aan de KMS.
De uiteenzeHng schetst hoe die inzet in de prak)jk verloopt zodat onze F16 geen
burgerslachtoﬀers maken.
Plaats van gebeuren : Gavere. De juiste datum wordt vastgelegd na bespreking met de
mensen van Gavere.
woensdag 14 Mar 18
AV
dinsdag 24 Apr 18 (Dany en Philippe)
Twee bezoeken op één dag : enerzijds de Dossinkazerne in Mechelen en anderzijds de
wintertuinen bij de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (dit laatste op voorstel van
de dames)
AM bezoek wintertuinen; daarna eten in Het Anker : 2 gangenmenu en daarna naar de
Dossinkazerne voor een rondgang van 2 Hr met gids. Ruw geschat valt de prijs dan
rond de € 55,00. Nog in detail uit te werken. Vertrek bus op Carrefourparking St Denijs.
1ste hel8 van Mei 18 (Roger)
Reis van 6 d/ 5 nachten
Programma : zoals een )jd geleden besproken, maar met nodge en/of gewenste
aanpassingen indien mogelijk
Hun aanbod :
- Logement in NAVACERRADA ( +/- 30 km van MADRID) Max 24 Pers 12
double
- Vol pension
- Bezoek met gids
- Excursies
- Transferten luchthaven Madrid
NAVACERRADA
- Tolk / begeleider Frans – Spaans : DIAPER
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-

Transporten Madrid

NAVACERRADA

! verzekeringen niet inbegrepen !
Is prioritair : het bepalen van de prijs en de juiste datum.
Voor wat de inschrijvingen betreG : de datum waarop het geld op de rekening van
de vereniging staat bepaalt de voorrang van deelname.
donderdag 31 Mei 18
Galaconcert van het Prov Comdo
12 of 14 Jun 18 (Carlos)
Bezoek aan het nieuwe museum oorlog 14 – 18 aan het standbeeld van koning
Albert aan de kust.
Voorstel : eten in de WSKLuM en daarna booSocht met de Saestar.
dinsdag 03 Jul 18 (Dieter) (ook de datum voor de ledenvergadering)
BBQ
zaterdag 21 Jul 18
Te Deum
donderdag 23 Aug 18 (Dieter)
Bezoek aan het treinmuseum in Schaarbeek
Sep 18 (Carlos)
Bezoek aan de provincieraad : (Greet De Troyer)
Koﬃe – 2 Hr bezoek – apero. Verder uit te werken.
Okt 18 (Guy De Mol)
WesSoer geeG documenta)e uit met dewelke men EEN persoon kan volgen in de
oorlogsperiode 14 – 18. Voorstel? Guy zal dit verder uitwerken.
dinsdag 13 Nov 18 (Guy D M)
Tradi)emaal)jd
donderdag 15 Nov 18
Te Deum
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Dec 18
Nieuw voorstel van ac)viteit : gastronomische maal)jd in een tot nu nog onbekend
restaurant. Voorstel : beginperiode van de maand Dec.
Voorstellen van restaurants en prijzen kunnen worden meegedeeld aan de
bestuursleden die dan uiteindelijk de keuze zal maken.
5. Sportcel (Carlos)
Voorbije ac&viteiten: N/A
26 Okt (Roger)
Bowling in Lochris) met maal)jd
We waren met 18 eters en 17 spelers. Bij de mannen won Tony en bij de vrouwen …..
Toekoms&ge ac&viteiten
07 Nov (Carlos)
Petanque in de zaal De Schorpioen, Botestraat te Wondelgem. Afspraak om 14.30 Hr.
Deze ac)viteit valt samen met de ledenvergadering van Nov.
Niet-spelers kunnen ook iets drinken in de cafetaria.
dinsdag 06 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.
Deze ac&viteit krijgt op de volgende bestuursvergadering een andere datum
dinsdag 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)
6. 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 55 mensen hebben hun lidgeld betaald voor 2018 : 41 eﬀec)even en 9
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weduwen en 5 sympathisanten
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 :
05 dec
10. Rondvraag
geen
11. Datum van de volgende ledenvergadering: 05 Dec 2017
Marc Baelen
VoorziSer

Guy De Mol
Secretaris
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