Ledenvergadering van 05 Dec 2017
1. Aanwezigen: (16) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Dieter Christophe, Marcel Danau, Tony De Baets, Guy
de Mol, Jan De Schrijver, Johan De Smet, Patrick D’Haeyer, Roger Masselis, Filip Nelis, Robert
Pla'eau,Willy Van Damme, Daniël Van Poucke, André Vermeiren, Guy Weysen.
2. Verontschuldigd: (5) Willy Chatelet, Frank De Coster, Patrick Degezelle, Carlos Engels, Johan Vermeire
3. Voorbije ac$viteiten
Donderdag 09 Nov Guy D M
Tradi0emaal0jd (door Guy De Mol in de Roskam)
We waren uiteindelijk met 70 mensen. Maaltijd : geslaagd
Woensdag 15 Nov
Te Deum : zoals gewoonlijk : een 20 tal personen tegenwoordig
4. Toekoms$ge ac$viteiten
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 maal0jd met bediening :
Aperi0ef
***
Seranoham met mousse van leielander en frambozen
***
Aspergeroomsoep
***
Atheense jachtschotel met lamsvlees
***
Tarte tatin met anglaisesaus
***
wijnen en water
Guy DM heeE het nodige gedaan om de Parking en de nodige lokalen (Aula, Borluut, Lounge) te
reserveren.
De uiteenzeFng gaat door in de Aula maar wegens de bezeFng voor lessen zal dit dus maar kunnen
na 17.30 Hr.
Kostprijs : € 45,00
Aantal ingeschrevenen : na verschillende keren aan te dringen zijn we, met de andere verenigingen
inbegrepen, aan 83 ingeschrevenen waarvan 59 met eten, 21 lezing en recep0e en 3 enkel lezing
Deelname van onze vereniging : 28 (36 als we rekening houden met partners) Tot onze grote spijt
hebben we dus hard moeten aandringen naar onze leden toe om een deelname te bekomen, onze
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vereniging waardig.
5. Planning 2018
dinsdag 23 Jan 18 (OPGEPAST : nieuwe datum)
Nieuwjaarsrecep0e en maal0jd
Menukeuze :
Flinterdunne reepjes Schotse zalm met zachte marinade van limoen, rietsuiker en dille
Soepje van bosduiKes verﬁjnd met eekhoorntjesbrood en cognac ‘ﬁne champagne
Waaier van eendenborsNilet uit Gers met wijnpeertjes, bosbessen en vleesjus verﬁjnd met oude port
Siberisch ijs met grand marnier
De soep en de koﬃe krijgen we gra0s van de baas van de Salons ROSKAM.
Kostprijs € 61,00 maar we rekenen maar € 60,00 aan voor onze leden.
Worden gra0s uitgenodigd : de Prov Comd met partner en de Comd van Semmerzake met partner
Uitnodiging is verstuurd, inschrijven en betalen mag pas vanaf 02 Jan 18
Uiterste datum voor inschrijving : 15 Jan 2018
dinsdag 27 Feb 18 (Philippe) (OPGEPAST WIJZIGING VAN DATUM)
UiteenzeFng over “Oorlogsrecht : theorie en prak0jk” met als voorbeeld de inzet van onze F16
vliegtuigen in het Midden-Oosten tegen ISIS. De uiteenzeFng zal gehouden worden door LtKol SBH
v/h Vlw Chris De Cock, militair jurist oorlogsrecht en professor Recht aan de KMS.
De uiteenzeFng schetst hoe die inzet in de prak0jk verloopt zodat onze F16 geen burgerslachtoﬀers
maken.
Plaats van gebeuren : Gavere.
woensdag 14 Mar 18
AV
dinsdag 24 Apr 18 (Dany en Philippe)
Daar het aantal deelnemers vermindert en daar dit zou kunnen leiden tot het afzeggen van een
ac$viteit, hetgeen schaadt aan ons imago, hebben we beslist om enkele maanden op voorhand aan
onze leden te vragen of ze de inten$e hebben om deel te nemen of niet aan een geplande ac$viteit.
De eerste poging hiervoor handelt over de ac$viteit van Apr 2018.
Voorgesteld programma : AM bezoek wintertuinen van de Ursulinen in OLV-Waver (te bekijken op
internet): rondgang, duur 1 Hr; daarna eten in Het Anker : 2 gangenmenu en daarna naar de
Dossinkazerne voor een rondgang van 2 Hr ook zonder gids. Ruw geschat valt de prijs dan rond de €
60,00. Vertrek bus op Carrefourparking St Denijs.
Gelieve dus uw inten0e kenbaar te maken.
Op dit ogenblik hebben slechts 19 mensen posi$ef gereageerd op de brief.
02 t.e.m. 06 Mei 18 (Roger)
Reis van 6 d/ 5 nachten van 02 Mei tot 06 Mei
Wegens het geringe aantal inschrijvingen die we tot hiertoe hebben gekregen (13) en wegens de nog
enkele onzekerheden wat de prijs betreE en wegens de niet al te vlo'e contacten met CDSCA en
wegens het feit dat er van nu tot de vooropgestelde datum nog mensen kunnen afvallen hee= het
bestuur besloten deze ac$viteit te schrappen.
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Het bestuur buigt zich op de volgende bestuursvergadering over de mogelijkheid of er naast het
galaconcert nog een andere ac0viteit zal georganiseerd wordt in de maand mei.
donderdag 31 Mei 18
Galaconcert van het Prov Comdo (toegangsprijs : VIP : € 60,00, andere : € 25,00)
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 boo'ocht 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)
Wes'oer geeE documenta0e 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)
Tradi0emaal0jd
donderdag 15 Nov 18
Te Deum
Dec 18
Nieuw voorstel van ac0viteit : gastronomische maal0jd 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.
Dit wordt een beetje in twijfel getrokken wegens het feit dat in die periode al veel gegeten wordt…
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waarom er nog één bij voorzien.
Voorstel voor de ledenvergadering : mogelijkheden als ac$viteit : ﬁlm, theater of muziek…..? Of
deze ac$viteit niet meer plannen in Dec – Jan. Graag jullie mening hierover en eventuele
voorstellen!
5. Sportcel (Carlos)
Voorbije ac$viteiten: N/A
07 Nov (Carlos)
Petanque in de zaal De Schorpioen, Botestraat te Wondelgem.
We waren met 18 spelers en speelsters…het was spannend.
Besluit i.v.m. de ledenvergadering : we behouden het principe van de ledenvergadering te doen op
de eerste dinsdag van de maand en niet samen met een andere ac$viteit, met uitzondering van de
BBQ in de maand juli gezien het grote aantal deelnemers.
Toekoms$ge ac$viteiten
donderdag 08 Feb 18 Ini$a$e sportschieten (Danny) (OPGEPAST WIJZIGING VAN DATUM)
Aanvang 14.00 Hr voor een maximum van ongeveer 15 schu'ers. Er is mogelijkheid om iets te
drinken.
dinsdag 11 Sep 18
De wandeling in Ursel (deze ac0viteit zal in de toekomst steeds op de 2de dinsdag van de maand
september worden georganiseerd)
6. Financiën
Toestand van de kas: gezond.
Leden aantal 2017 : 137 leden, waarvan 109 eﬀec0eve 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 al0jd die te laat betalen en dat maakt het voor de penningmeester enigszins moeilijk.
2018 : reeds 81 mensen hebben hun lidgeld betaald voor 2018 : 64 eﬀec0even, 12 weduwen en 5
sympathisanten
7. Confedera$e
Wij blijven ons lidgeld aan de confedera0e betalen
8. Website
Is in orde. Ter herinnering onze website : www.kvoo-ovl.be
9. Allerlei
Data van de ledenvergadering:
Hieronder de medegedeelde data voor de ledenvergaderingen voor de rest van 2018 ER IS GEEN
LEDENVERGADERING IN JANUARI
06 feb, 06 mar, 03 apr, 08 mei, 05 juni; deze data werden reeds opgenomen op onze website
Rest van het jaar later te bepalen.
4

10. Rondvraag
a. Guy DM: Het inrichten van reizen en uitstappen krijgt de laatste 0jd wel heel weinig
respons. Vraag: loont het nog de moeite al die inspanningen te doen? En zo niet, wat
zijn de alterna$even?? Laat de voorstellen maar komen!
b. In september 2018, 0jdens het WE van 08/09 Sep, organiseert het Prov Comdo een
herdenking van 14 – 18. Onder welke vorm en andere gegevens volgen later.
11. Datum van de volgende ledenvergadering: 06 Feb 2018
Marc Baelen
Voorzi'er

Guy De Mol
Secretaris
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