Ledenvergadering van 04 Sep 2018
1. Aanwezigen: (12) Marc Baelen, Tony De Baets, Guy De Mol, Jan De Schrijver, Johan De Smet,
Marc Deschrijver, Eddy Os r, Roger Masselis, Robert Pla"eau, Willy Van Damme, André Vermeiren,
Guy Weysen.
2. Verontschuldigd: (6) Philippe Barbaix, Dieter christophe, Frank De Coster, Carlos Engels, Filip Nelis,
Daniël Van Poucke.
3. Voorbije ac#viteiten
donderdag 23 Aug 18 (Dieter)
Bezoek aan het treinmuseum in Schaarbeek.
We waren met 12 deelnemers waarvan 4 bestuursleden met echtgenote. Hartelijk dank aan de 130
leden om met zoveel mensen deel te nemen aan onze ac viteit.
In ieder geval kan ik jullie zeggen dat de grote massa dus zeker iets hee8 gemankeerd; het was
interessant en leerrijk. En we hebben het niet aan ons hart laten komen.
Alvast een woord van dank aan Dieter die deze ac viteit dus 2 maal hee8 voorbereid (2017 en 2018)
4. Toekoms#ge ac#viteiten
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 bevriende verenigingen. (De uitnodiging daarvoor werd verstuurd door Guy
DM op 23 Jul 18)
Einde voorzien rond 17.00 Hr. Betaling op onze rekening : 07 Sep 2018
Aantal ingeschrevenen : 38+1(Enkel Prov zonder maal jd)
Dinsdag 23 Okt 18 (Guy De Mol, Danny Van Poucke)
Ter vervanging van het tot hiertoe verspreidde programma, krijgen we een aangepast programma
samengesteld door onze eigen bestuursleden, Guy De Mol en Danny Van Poucke.
De omgeving die we gaan bezoeken is nog al jd de Westhoek en het doel is nog al jd de graven van
bepaalde gekende en niet gekende soldaten te bezoeken (Geallieerden zowel als Duitsers) en in het
kort hun geschiedenis uit de doeken te doen. Dit alles zal ons een gepersonaliseerd beeld geven van
het leven aan het front.
Alles wordt u duidelijk gemaakt in de uitnodiging die je binnenkort gaat ontvangen. Het wordt een
leerrijke dag waar natuurlijk ook een maal jd bijhoort.
De prijs werd vastgesteld op €55pp (Bus, Maal jd, Bezoeken, ….)
In geval van slecht weer zal het middagprogramma vervangen worden door een bezoek aan het
oorlogsmuseum in Passendale, wat een meerprijs zou betekenen van €6,5pp die in dat geval ter
plaatse zal geïnd worden.
Door het feit dat Guy en Danny voor gids zullen spelen sparen we €750 wat de normale prijs is van
Wes"oer voor 2 gidsen…
1

dinsdag 13 Nov 18 (Guy D M)
Tradi emaal jd in de Roskam
donderdag 15 Nov 18
Te Deum
Dec 18 (Philippe)
Het bezoek van de Krook met gids blij8 behouden en dit zal gevolgd worden door een etentje in het
Pand. Dit wordt verder besproken op de volgende bestuursvergadering.
5.

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)
15 Sep (Paul Bruynooghe)
De vrijheid in zicht (Vliegveld van Ursel):
wandelen, ﬁetsen, mountainbiken, 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

6. Financiën
Toestand van de kas: gezond
2018 : 130 mensen hebben hun lidgeld betaald voor 2018 : 98 eﬀec even, 23 weduwen en 9
sympathisanten
7. Confedera#e
Nihil
8. Website
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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.

9. Allerlei
a. Data van de ledenvergadering:
02 Okt, 06 Nov, 04 Dec
b. Nieuwe Europese wetgeving wat betre8 de privacy : het bestuur onPermt zich daarover en zal
ten gepaste jde mededelingen doen. Het enige dat nog moet vastgelegd worden is het
“register” met alle gegevens in.
Indien er jdens een ac viteit foto’s genomen worden die op onze website zullen gezet worden,
zal dit vermeld worden op de uitnodiging. De personen die niet akkoord gaan met deze
werkwijze dienen dit ook te melden zodanig dat de foto’s waarop deze personen staan niet
zullen gepubliceerd worden op onze website.
c. Marc Deschrijver hee8 voorgesteld om de vereniging Koninklijke Vriendenkring Oﬃcieren Aalst
(KVOA) ook in de groep van bevriende organisa es op te nemen. Dit wordt voorgelegd op de
volgende bestuursvergadering.
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: 02 Okt 2018
Marc Baelen
Voorzi"er

Guy De Mol
Secretaris
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