Ledenvergadering van 06 Nov 2018
1.

Aanwezigen: (17) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Dieter Christophe, Marcel Danau,
Tony De Baets, Guy De Mol, Jan De schrijver, Johan De Smet, Marc Deschrijver, Carlos Engels, Roger
Masselis, Robert Platteau, Daniël Van Poucke, Johan Vermeire, André Vermeiren, Guy Weysen.

2. Verontschuldigd: (5) Jerome Van De Velde, Franck De Coster, Willy Lambillotte, Filip Nelis,Eddy Ostir.
3.

Overlijden
Met droefheid melden wij u het plotse overlijden van onze collega en vriend Robert Van Der
Sluys.
Robert was gedurende 30 jaar een trouw en actief lid en gewezen bestuurslid van onze kring
Wij bieden langs deze weg onze oprechte blijken van medeleven aan aan zijn echtgenote
Denise, zijn kinderen en kleinkinderen en familie.
De uitvaart heeft plaats in het crematorium van Lochristi op maandag 12 november om 11.30u
Wij rekenen op een grote opkomst van onze leden voor dit afscheid.

4. Voorbije activiteiten
Maandag 22 Okt 18 (Guy De Mol en Danny Van Poucke)
Laat ik beginnen met de 2 organisatoren te feliciteren met de organisatie.
Als ik mij goed herinner waren we met 32. We hebben op deze korte tijd weer veel bijgeleerd over
het verloop van de 1ste WO dank zij de zeer goede uitleg van de organisatoren.
Ook de maaltijd in de kazerne van Ieper was een goede meevaller aan een goedkope prijs
Dank aan de organisatoren.
5. Toekomstige activiteiten
Dinsdag 13 Nov 18 (Guy D M)
Traditiemaaltijd in de Roskam. Uitnodiging werd verstuurd.
Vergeet niet te betalen vóór 07 Nov 18
Aantal ingeschrevenen : 68
Donderdag 15 Nov 18
Te Deum
Voor de leden wordt de € 10,00 voor de receptie betaald door de kas; de echtgenotes : zelf te
betalen.
Aantal ingeschrevenen : 10 effectieve leden en 7 partners
Donderdag 06 Dec 18 (Philippe)
Het bezoek aan stadsbibliotheek “de KROOK”( per gids : 20 pers)
Bezoek in de voormiddag en eindigen in een restaurant ’t Pand : apero, bussinessmenu met drank en
koffie 49 € en € 4 gids per persoon.
De uitnodiging werd ondertussen verstuurd.
We krijgen, dank zij Marcel, een toemaatje : een bezoek aan een klein museum in het pand zelf in het
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archeologisch museum van de Universiteit Gent.
Prijs : € 65,00
Inschrijvingen: vóór 28 Nov 18
Aantal ingeschrevenen : 4
Sportcel (Carlos)
Voorbije activiteiten: N/A
Donderdag 25 Okt 18 (Roger)
Bowling voorafgegaan van maaltijd in Lochristi : we waren met 12 (toch wat weinig maar niet minder
plezant). Dank aan de organisator. Uitslag :
Dames
- Renée : 172
- Nicole : 134
- Bea : 129
- Christiane : 108
Heren
- Etienne : 243
- Carlos : 233
- Marc : 211
- Dannyke : 196
- Roger : 186
- Marcel : 138
Toekomstige activiteiten
Dinsdag 20 Nov 18 (Carlos)
Pétanque: om 14 u in de zaal ‘Schorpioen’, gelegen naast sportzaal en zwembad Neptunus te
Wondelgem. Wie zijn eigen Pétanqueballen meebrengt moet er 3 pp meebrengen!
Carlos verwittigen van deelname op: carlos.engels@telenet.be of sms op 0476 399355
6.

Financiën
Toestand van de kas: gezond
2018 : 133 mensen hebben hun lidgeld betaald voor 2018 : 97 effectieven, 24 weduwen en 12
sympathisanten.
Nog even herhalen : vergeet niet jullie lidgeld te betalen voor 2019 vóór 31 Dec 2018.
51 mensen hebben hun lidgeld tot hiertoe betaald voor 2019 : 38 effectieven, 7 weduwen en 6 (waarvan
3 nieuw na oktober 2018) sympathisanten

7. Confederatie
Nihil
8. 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 activiteiten en het
tijdelijk publiceren ervan op onze website.
9. Allerlei
a. Nieuwe Europese wetgeving wat betreft de privacy : het bestuur ontfermt zich daarover en zal
ten gepaste tijde mededelingen doen. Het enige dat nog moet vastgelegd worden is het
“register” met alle gegevens in.
Indien er tijdens een activiteit 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.
b. We starten nu, op basis van de 133 leden die we nu hebben, met het geven van een vast nummer
aan de ingeschreven leden. Dit nummer is dus eigen aan één persoon overdraagbaar aan zijn/haar
partner bij overlijden
c. Dora Van de Sompel (Wwe Van Goylen)
Dora heeft ons gemeld dat ze proefperiode heeft ondergaan in een RVT. Ze is daar wel gevallen
en heeft haar heup gebroken. Ze verblijft momenteel in het ziekenhuis. Wij wensen haar een
spoedig algeheel herstel.
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.
b. Paul Bruynooghe
i. 11 – 18 Nov : tentoonstelling, georganiseerd door M&M Gent in de
Leopoldskazerne. Ingang gratis.
ii. Voor 2019 maand april gaat M&M opnieuw professor Hendrik Vos uitnodigen.
Onderwerp : de Brexit
Datum van de volgende ledenvergadering: 04 Dec 2018
Marc Baelen
Voorzitter

Guy De Mol
Secretaris
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