Ledenvergadering van 06 Aug 2019
1. Aanwezigen: (12) Marc Baelen, Chatelet Willy, Os r Eddy, De Schrijver Jan, Engels Carlos,
Masselis Roger, Weysen Guy, Pla!eau Bob, Barbaix Philippe, Danau Marcel, De Smet Johan,
Christophe Dieter
2. Verontschuldigd: (3)
De Mol Guy, Van Poucke Danny, De Baets Tony.
3. Voorbije ac!viteiten
Dinsdag 02 Juli 2019 (Dieter)
BBQ in Hof ten Dries voorafgegaan door de ledenvergadering van de maand juli
35 deelnemers aan tafel en één persoon enkel voor de ledenvergadering
Volgens mij was het een geslaagde BBQ wat het eten betre2; er waren echter maar weinig
deelnemers.
zondag 21 Jul
Te Deum
Een normale deelname. Er waren volgens mij wel ergens strubbelingen wat de deelname aan
de recep e betrof. Wordt verder besproken op de bestuursvergadering van Sep
4. Toekoms!ge ac!viteiten
Donderdag 22 Aug 2019
Plaats van gebeuren : restaurant Agathea in Landskouter.
Menu
Aperi ef : ook bier te bekomen
**
Voorgerecht : Gegra neerd vispannetje met dagverse visﬁlets van het moment
**
Hoofdgerecht : Lamsnavarin “Agathea”
**
Dessert : clafou s van peren en chocolademousse met vanille ijs
**
Koﬃe of thee
Wi!e en rode huiswijn, water aan tafel en misschien ook bier
Uitnodiging werd verstuurd op 02 Jun 19
Antwoorden vóór : 14 Aug 19
Aantal ingeschrevenen : 21
Donderdag 19 Sep 2019 (Roger en Guy W)
Voordracht door de “Computer Crime Unit” van de Poli e (door Roger) in de Roskam
Prijs : € 43,50
Uitnodiging wordt verstuurd.
Menu:
Aperi ef Schuimwijn of Fruitsap met verﬁjnd hapje.
**
Romig Soepje van Waterkers met gerookte Beekforel.
**
1

Waaier van Kalkoengebraad “Op de Wijze Salons Roskam “, Boeket van Tuingroentjes,
aardappelkroketjes.
**
Bladerdeegje met geﬂambeerde Jonagold, Chan llyroom, en Aardbeiensaus.
**
Wijn (één glas) & water
**
Mokka en versnaperingen.
Opmerking : Om misverstanden te vermijden zal op de uitnodiging duidelijk vermeld worden
dat het hier, op onze uitdrukkelijke vraag, om een vereenvoudigde maal jd gaat (beperkte
recep e, beperking drank jdens eten.
Uitnodiging werd verstuurd op 17 Jul 19.
Antwoorden worden ten laatste verwacht op 12 Sep 19
Aantal ingeschrevenen : 4 leden + 2 niet leden en 2 enkel uiteenzeLng
03 Okt 2019
Avondac viteit met maal jd.
Deelnemen aan voordracht van Hendrik Vos over Brexit, ingericht door M&M.
dinsdag 12 Nov 2019 (Guy DM)
Tradi emaal jd
vrijdag 15 Nov
Te Deum
12 Dec 2019 (Daniël)
Voordracht over een milieuprobleem in onze Noordzee door Mevr Tine Missiaen over de vele
tonnen oorlogsmuni e die voor onze kust werden gedumpt en die nu gevaarlijke stoﬀen
beginnen te lekken in zee. Ook dit is al ver in kannen en kruiken.
Plaats van gebeuren : Roskam
De uitnodiging wordt ten gepaste jde verstuurd.
Menu
Romig Soepje van Pompoenen
met gerookte Heilbot , grijze Garnalen , en Dille .
**
Waaier van Varkensgebraad “ op de Wijze Zwarte Woud “ , met Schorseneren , Witloof,
Spruitjes,
Butternutpompoen , en Aardappelkroketjes .
**
“Poire Belle Hélène”, met Vanilleroomijs en warme Chocoladesaus .
**
Wijn (één glas) en water
**
Mokka en Versnaperingen .
**
Deelnameprijs all in: € 43,50
Opmerking: Om misverstanden te vermijden zal op de uitnodiging duidelijk vermeld worden
dat het hier, op onze uitdrukkelijke vraag, om een vereenvoudigde maal jd gaat (beperkte
recep e, beperking drank jdens eten).
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5. Sportac!viteiten 2019

Voorbije ac!viteit
Toekoms!ge ac!viteiten :
Petanque : Carlos : Dinsdag 19 Nov om 14.00 Hr
Bowling : Woensdag in Okt : (zonder maal jd) door Marc B in Lovendegem
De ac viteiten van de Prov zullen opgenomen worden in de agenda maar worden niet meer
door onze bestuursleden georganiseerd.
Hieronder enkele data :
10 Sep 19 : mars voor het goede doel met grote Demo Luchtmacht
14 Sep 19 : De Vrijheid In Zicht een activiteit van Provinciecommando O-Vl, in de installaties
van Vliegclub Ursel
6.

Financiën
Toestand van de kas : gezond.
Lidgeld 2019 : 126 : 94 Eﬀ, 18 wwen en 14 Symp

8. Confedera!e
Nihil
9. Website
Is in orde. Ter herinnering onze website : www.kvoo-ovl.be
Op de GAV gingen onze leden akkoord met het verder maken van foto’s van onze ac viteiten
en het jdelijk publiceren ervan op onze website.
10. Enquête
De nieuwe enquête werd ondertussen verspreid. Wensen jullie inspraak te hebben op onze
werkwijze en op onze toekomst? Het is nu het moment : vul de enquête in en stuur ons deze
terug vóór 01 Sep 2019. Alvast allemaal bedankt voor jullie medewerking. Tot hiertoe
hebben slechts 19 mensen gereageerd.
Of iedereen is tevreden met het gebeuren tot nu toe! Of….?
11.

Allerlei
a. Nieuwe Europese wet op de privacy (GDPR) : onze privacy-verklaring staat op onze
website.
b. KVOO Leuven : viert haar 30 jaar bestaan op 21 Nov 2019. (staat in hun maandblad)
Ik heb de vraag gesteld aan de kring van Leuven wat de bedoeling is : ook mensen van
andere verenigingen zijn uitgenodigd of een delega e van het bestuur? Wacht op
antwoord vooraleer het deﬁni ef te verspreiden. We bespreken het in ieder geval op
de volgende bestuursvergadering.

12.

Rondvraag
a. Uitnodiging stad Gent voor herdenking 75 jaar bevrijding Gent
In bijlage aan dit verslag vinden jullie de uitnodiging van stad Gent i.v.m. de
herdenkingsplech gheid van 75 jaar bevrijding stad Gent.

3

13. DATA LEDENVERGADERINGEN 2019 (OPGELET, de LEOPOLDSKAZERNE is tot nader order
NIET meer toegankelijk voor auto’s, wel voor ﬁetsers en voetgangers !!)
03 sept, 01 okt, 05 nov, 03 dec.
Datum van de volgende ledenvergadering: 03 Sep 2019

Guy De Mol
Secretaris
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