Ledenvergadering van 03 Jul 2018
1. Aanwezigen: (17) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Dieter Christophe, Patrick Degezelle, Carlos Engels,
Arthur Nelis, Filip Nelis, Robert Pla eau, Willy Van Damme, Johan Vermeire, André Vermeiren, Guy
Weysen, Willy Chatelet, De Baets Tony, De Bruyne Cyriel, De Jaeger E)enne, Masselis Roger.
2. Verontschuldigd: (2) Danny Van Poucke, Guy De Mol

3. Voorbije ac"viteiten
Dinsdag 12 Jun 18
Bezoek aan het nieuwe museum oorlog 14 – 18 met gids aan het ruiterstandbeeld van koning Albert
te Nieuwpoort.
Globaal genomen : een prach)ge uitstap met goede gidsen, een de4ige maal)jd en mooie bootuitstap met weer een goede gids.
Aantal deelnemers : 39 leden en 14 van de zusterverenigingen (totaal : 53)
Proﬁciat Carlos
Toekoms"ge ac"viteiten
dinsdag 03 Jul 18 (Dieter) (ook de datum voor de ledenvergadering)
BBQ & Ledenvergadering in restaurant “Hof ten Dries” - Botestraat 129 te 9032 Wondelgem
Uitnodigingen werden verstuurd.
Voor de ledenvergadering van de maand juli met apero: € 10,00
Voor de formule all in: € 55,00
Te betalen vóór 25 Jun 18 (vergeet niet dat een betaling een 3 dagen onderweg kan zijn)
Aantal ingeschrevenen : 43
zaterdag 21 Jul 18
Te Deum
Ondertussen zijn de uitnodigingen aangekomen. Guy D M hee4 reeds een mail verstuurd. Er zal
meer beperking zijn voor de recep)e gezien een lid van de Koninklijke familie zal aanwezig zijn
(waarschijnlijk Prins Laurent en zijn echtgenote)
De antwoorden moeten ook redelijk snel geleverd worden.
donderdag 23 Aug 18 (Dieter)
Bezoek aan het treinmuseum in Schaarbeek.
De uitnodigingen werden verstuurd.
OPGEPAST : lees aandach)g de uitnodiging waarin alle mogelijke reisroutes beschreven staan
Aanvang bezoek : 10.45 Hr
Inschrijven vóór 14 Aug 18
Prijs : € 30,00 vergeet niet de nodige info in te vullen op jullie overschrijving : TOM of LAS
Telefoonnummer van Dieter is verkeerd op de uitnodiging : 0471/612165
Aantal ingeschrevenen : ….
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Dinsdag 18 Sep 18 (Carlos)
Bezoek aan de provincieraad : (Greet De Troyer)
Koﬃe – 2 Hr bezoek – apero.
Daarna varen via Afsnee, Drongen en Sint-Martens-Latem tot Baarle en terug. Maal)jd aan boord
van de Benelux.
Deelname: 40 euro.
Staat ook open voor de zusterverenigingen.
Einde voorzien rond 17.00 Hr
Uitnodiging volgt
Okt 18 (Guy De Mol)
Wes oer gee4 documenta)e uit met dewelke men EEN persoon kan volgen in de oorlogsperiode
14 – 18.
Verandering van programma : voorstel van de organisatoren : niet één Duitse soldaat volgen, maar
op een aantal sterke plaatsen 4 bekende Duitse soldaten aan het woord te laten. Zo wordt die kant
van het verhaal mooi belicht. De voetsporen van één soldaat volgen brengt ons immers vaak naar
moeilijk toegankelijke plaatsen en vaak ook minder sprekende plaatsen. Voor familieleden is dat
vaak heel boeiend, maar voor niet familie weinig zeggend. Deze oplossing lijkt dus beter: boeiende
sites en tocht dat Duitse verhaal. Dit moet nog verder besproken worden op de bestuursvergadering.
Dit bezoek staat open voor de andere verenigingen
Gezien de nogal hoge prijs wordt hierover verder onderhandeld.
dinsdag 13 Nov 18 (Guy D M)
Tradi)emaal)jd in de Roskam
donderdag 15 Nov 18
Te Deum
Dec 18 (Philippe)
Spij)g genoeg is het bezoek aan de bunker onmogelijk geworden door waterinsijpeling.
Het bestuur zal op de volgende bestuursvergadering zijn hersenen pijnigen voor het vinden van
een andere uitstap in Gent. Het zal waarschijnlijk een etentje zijn in het Pand.
Het bezoek van de Krook met gids blij4 behouden.
4.

Sportcel (Carlos)
Voorbije ac"viteiten: N/A
Toekoms"ge ac"viteiten
Dinsdag 11 Sep 18
Wandeltocht georganiseerd door de Prov en Johan (individueel in te schrijven via Leopoldskazerne)
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15 Sep (Paul Bruynooghe)
De vrijheid in zicht (Vliegveld van Ursel):
wandelen, ﬁetsen, mounainbiken, motorrijders
Tentoonstelling van militaire en historische voertuigen en vliegtuigen.
Info en Inschrijven kan op : www.DVIZ.be
Donderdag 25 Okt 18 (Roger)
Bowling voorafgegaan van maal)jd in Lochris)
Nov 18 (normaal Carlos)
Petanque
5. Financiën
Toestand van de kas: gezond
2018 : 130 mensen hebben hun lidgeld betaald voor 2018 : 98 eﬀec)even, 23 weduwen en 9
sympathisanten
6. Confedera"e
Nihil

7. Website
Is in orde. Ter herinnering onze website : www.kvoo-ovl.be
Op De SAV gingen onze leden akkoord met het verder maken van foto’s van onze ac)viteiten en het
)jdelijk publiceren ervan op onze website.
8. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
07 Aug, 04 Sep, 02 Okt, 06 Nov, 04 Dec
b. Johan De Smet is terug op tocht vertrokken op 22 Mei; deze keer van Denemarken naar België.
c. Nieuwe Europese wetgeving wat betre4 de privacy : het bestuur onUermt zich daarover en zal
ten gepaste )jde mededelingen doen. Het enige dat nog moet vastgelegd worden is het
“register” met alle gegevens in.
11. 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.
Datum van de volgende ledenvergadering: 07 Aug 2018
Marc Baelen
Voorzi er

Guy De Mol
Secretaris
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