Ledenvergadering van 03 Apr 2018
1. Aanwezigen: (15) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Dieter Christophe, Tony De Baets, Guy De Mol, Jan
De Schrijver, Johan De Smet, Marc Deschrijver, Carlos Engels, Arthur Nelis, Robert Pla&eau, Willy Van
Damme, Johan Vermeire, André Vermeiren, Guy Weysen.
2. Verontschuldigd: (6) Frank De Coster, Danny Van Poucke, Roger Masselis, Willy Lambillo&e, Filip
Nelis, Jerome Van De Velde
3. Voorstelling nieuw bestuur
Voorzi&er : Marc Baelen, 1ste ondervoorzi&er : Dieter Christophe, 2de ondervoorzi&er : Tony De Baets,
secretaris : Guy De Mol, penningmeester : Guy Weysen, Adj penningmeester : Carlos Engels,
webmaster : Guy Weysen, verantwoordelijke voor weduwen en sympathisanten : Danny Van Poucke,
sportverantwoordelijke : Carlos Engels, gewone leden : Philippe Barbaix en Roger Masselis
4. Voorbije ac$viteiten
woensdag 14 Mar 18
Statutaire Algemene Vergadering in de Roskam
Aantal ingeschrevenen : 46 (43 aan tafel)
Er waren ook nog 5 volmachten
Alles verliep prima. Er was weinig tot geen commentaar van de aanwezigen wat laat veronderstellen
dat de vakkundig opgestelde slides klaar en duidelijk waren en de uiteenze9ngen begrijpelijk waren
voor iedereen.
5. Toekoms$ge ac$viteiten
dinsdag 24 Apr 18 (Dany en Philippe)
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.
Vertrek bus op Carrefourparking St Denijs om 09.00Hr
Kostprijs : € 60,00 voor de leden en € 65,00 voor de niet-leden (ter info : de partners worden
beschouwd als “leden”)
Inschrijven tegen 10 Apr
Aantal ingeschrevenen : 11
donderdag 17 Mei 18 (Roger)
Een maalFjd in het kader van moederdag.
De keuze is gevallen op Den Hazelaar in LochrisF
De keuze van de menu is gebeurd. Kostprijs € 65,00
Het aantal is dus wel beperkt tot 48 personen; d.w.z. bij meer dan 48 inschrijvingen bepaalt de datum
waarop het geld op onze rekening staat, uw al of niet deelneming.
Uitnodigingen werden verstuurd. Einddatum : 10 Mei 18
Reeds ingeshreven: 7
donderdag 31 Mei 18
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Galaconcert van het Prov Comdo (toegangsprijs : VIP : € 60,00, andere : € 25,00)
Er wordt een poging gedaan om in groep te kunnen zi&en. Daarvoor wordt gevraagd u individueel in
te schrijven en bij de melding te schrijven : lid KVOO O Vl
dinsdag 12 Jun 18 (Carlos)
Bezoek aan het nieuwe museum oorlog 14 – 18 in Nieuwpoort aan het standbeeld van koning Albert.
Eten in de WSKLuM en daarna boo&ocht met de Seastar.
We nodigen de mensen van de 2 zusterverenigingen (M&M en de kring van Res Oﬀr) uit om aan deze
acFviteit deel te nemen.
Vertrekken om 09.00 Hr Sint Denijs Westrem
Prijs : apero, menu en water en bus en rondvaart: € 60,00 Carlos.
OPGELET: Drank bij het eten dient individueel besteld en betaald te worden. AperiFef is WEL in de
prijs begrepen.
Uitnodigingen zijn verstuurd. Einddatum betaling : 30 Mei 18
Gelieve nog reclame te maken bij onze leden.
32 personen hebben reeds laten weten mee te gaan (24 van KVOO-O.Vl en 8 van zusterverenigingen)
dinsdag 03 Jul 18 (Dieter) (ook de datum voor de ledenvergadering)
BBQ & Ledenvergadering in restaurant “Hof ten Dries” - Botestraat 129 te 9032 Wondelgem
zaterdag 21 Jul 18
Te Deum
donderdag 23 Aug 18 (Dieter)
Bezoek aan het treinmuseum in Schaarbeek. OrganisaFe is nog bezig!
Dinsdag 18 Sep 18 (Carlos)
Bezoek aan de provincieraad : (Greet De Troyer)
Koﬃe – 2 Hr bezoek – apero. Daarna rondvaart met de Benelux. Einde voorzien rond 17.00 Hr
Okt 18 (Guy De Mol)
Wes&oer geeO documentaFe uit met dewelke men EEN persoon kan volgen in de oorlogsperiode 14
– 18. De persoon die we gaan volgen is een Duitsesoldaat “Bernhard Johann te Löken”;
dinsdag 13 Nov 18 (Guy D M)
TradiFemaalFjd in de Roskam
donderdag 15 Nov 18
Te Deum
Dec 18
Voorstel : een bezoek aan de bunker in het citadelpark gevolgd door een rondleiding met gids in de
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Krook. (20 personen per gids). Gids is echtgenote van Marcel Danau.
6. Sportcel (Carlos)
Voorbije ac$viteiten: N/A
woensdag 07 Mar 18 (Marc)
Bowling zonder maalFjd in Lovendegem om19.30 Hr.
We waren uiteindelijk slechts met 8 personen. Het werd nie&emin een spannende wedstrijd : bij de
dames won Renée en bij de heren : Danny. De familie Bea – Danny versloeg de 3 andere families.
Toekoms$ge ac$viteiten
donderdag 26 Apr 18 (Carlos) (opgepast wijziging van datum en sport)
14.00 Hr : Wandelen : 7 Km in Overmere (Eendenkooi) gevolgd door pannenkoeken
Inschrijven bij Carlos via Carlos.engels@telenet.be of GSM: 0467/399355
Afspraak om 14.00u op de parking in de Donkstraat te Overmere recht tegenover frituur “Tast Toe”
Guy DM stuurt nog een Email met al de details.
dinsdag 15 Mei 18 (Carlos)
Petanque in Wondelgem
Dinsdag 11 Sep 18 (Carlos)
Deelname aan de wandeltocht georganiseerd door de Prov en Johan
Okt 18 (Roger)
Bowling met maalFjd
Nov 18 (normaal Carlos)
Petanque
7. Financiën
Toestand van de kas: wegens het ontbreken van een bankkaart kon onze nieuwe penningmeester nog
niet op de website gaan kijken. Volgende ledenvergadering krijgen jullie een overzicht over de
ﬁnanciële toestand.
2018 : reeds 122 mensen hebben hun lidgeld betaald voor 2018 : 93 eﬀecFeven, 22 weduwen en 7
sympathisanten
8. Confedera$e
Nihil
9. Website
Is in orde. Ter herinnering onze website : www.kvoo-ovl.be
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Op De SAV gingen onze leden akkoord met het verder maken van foto’s van onze acFviteiten en het
Fjdelijk publiceren ervan op onze website.
10. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
08 mei, 05 juni; deze data werden reeds opgenomen op onze website. Rest van het jaar later te
bepalen.
b. Johan De Smet vertrekt terug op tocht; deze keer van Denemarken naar België: hij vertrekt op 22
Mei en zal via Nederland terug in ons land zijn tegen half juli. Meer gegevens voor zij die het
willen : later.
c. Nieuwe Europese wetgeving wat betreO de privacy : het bestuur onWermt zich daarover en zal
ten gepaste Fjde mededelingen doen.
d. Partners van wilsonbekwame eﬀecFeve leden of van gewezen oﬃcieren : geen nieuwe regel. Zij
mogen ofwel op naam van hun wilsonbekwame echtgenoot lid blijven ofwel als eﬀecFef of
sympathisant lid worden.
e. Toestand Jerome Van de Velde
Hij heeO een prostaatoperaFe ondergaan, maar moet nog tot begin mei revalideren en
vooral de inconFnenFe trachten te verhelpen. Francine is verleden vrijdag gevallen met de
ﬁets en heeO een open wonde aan haar scheenbeen en haar bekken en staartbeen zijn
geraakt. Zij wordt gedurende 3 weken verzorgd door een thuisverpleegster. Zij kan met
moeite stappen.
Zij hopen toch aanwezig te zijn in de Hazelaar op 17 mei.
Natuurlijk zorgen wij voor een ﬂesje troost. Dit moet nog afgesproken worden.
Hij heeO een prostaatoperaFe ondergaan, maar moet nog tot begin mei revalideren en
vooral de inconFnenFe trachten te verhelpen. Francine is verleden vrijdag gevallen met de
ﬁets en heeO een open wonde aan haar scheenbeen en haar bekken en staartbeen zijn
geraakt. Zij wordt gedurende 3 weken verzorgd door een thuisverpleegster. Zij kan met
moeite stappen.
Zij hopen toch aanwezig te zijn in de Hazelaar op 17 mei. Natuurlijk zorgen wij voor een
ﬂesje troost. Dit moet nog afgesproken worden.
f. Lt Kol Res Jacques Tiberghin, gewezen sympathisant van onze vereniging is overleden
g. Familie Lambillo&e: Denise is gevallen en heeO een heup en een sleutelbeen gebroken. Ze is
verleden vrijdag al geopereerd
10. Rondvraag
a. Marc Deschrijver : in Aalst is er ook een goede bowling waar aan redelijke prijs een all inn formule
kan worden bekomen. Hij zal de gegevens eens doorspelen.
b. Arthur Nelis : we hebben gevraagd om nog eens een snookernamiddag of avond te reserveren.
c. Aan Dany en andere bestuursleden om even te polsen bij de leden van de andere verenigingen of
zij niet willen toetreden tot onze vereniging als sympathisant.

Datum van de volgende ledenvergadering: 08 Mei 2018
Marc Baelen
Voorzi&er

Guy De Mol
Secretaris
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