Ledenvergadering van 05 Mar 2019
1. Aanwezigen: (16) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Willy Chatelet, Marcel Danau, Tony De
Baets, Dieter Christophe, Guy De Mol, Jan De Schrijver, Johan De Smet, Carlos Engels, Roger
Masselis, Robert Platteau, Daniël Van Poucke, Johan Vermeire, André Vermeiren, Guy
Weysen.
2. Verontschuldigd: (6) Frank De Coster, Willy Lambillotte, Filip Nelis, Eddy Ostir, Willy Van
Damme, Jerome Van De Velde.
3. BELANGRIJKE VOORAFGAANDE OPMERKING (voor zij die het nog niet weten)
DE LEDENVERGADERINGEN VINDEN VOORTAAN PLAATS IN BLOK C LOKAAL 12 IN DE
LEOPOLDSKAZERNE ( blok rechts van de hoofdingang)
DE HOOFDINGANG BLIJFT PERMANENT GESLOTEN. DE NIEUWE INGANG MET VOERTUIG (en
te voet) IS LANGS DE POORT OP “DE KATTENBERG”. DEZE POORT BLIJFT PERMANENT OPEN.
PARKEREN OP DE BINNENKOER VAN DE KAZERNE BLIJFT TOT NADER ORDER MOGELIJK.
4. Gevolgen van afgelasten van activiteit Feb 2019
a. Waarom afgelasten van de activiteit
Op de einddatum voor inschrijvingen hadden we TE weinig deelnemers om nog
rendabel te zijn.
b. MAAR : een paar dagen later waren er weer TELAATKOMERS die het mogelijk zouden
gemaakt hebben om de activiteit TOCH te laten doorgaan
c. Gevolgen :
Een boete voor het afzeggen van de bus (€175 !!!)
d. Genomen maatregelen (met MEER administratief werk)
i. Peilen naar de INTENTIE van de leden voor activiteiten met bus. Hopelijk heeft
iedereen daar op geantwoord
ii. De einddatum voor inschrijving vervroegen
iii. En TE LAAT = TE LAAT
We houden wel nog rekening met het feit dat er gebeurtenissen zijn die een deelname, na
inschrijving, onmogelijk maken (ziekte e.d.)
5. Andere gevolgen na de GAV :
Terug organiseren van een enquête
Het bestuur buigt zich binnen kort over het al of niet behouden van de huidige werking.
6. Voorbije activiteiten
dinsdag 19 Feb 2019 (Philippe en Danny)
Activiteit met bus.
Zie hierboven
7. Toekomstige activiteiten
Woensdag 13 Mar 2019 (Guy DM)
GAV
Beste mensen : elk jaar druk ik erop om jullie aan te moedigen deze vergadering bij te wonen
want op deze GAV komen jullie te weten hoe het verder zal verlopen in onze vereniging. Ook
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vragen we jullie om kandidaten te zoeken die zouden wensen in het bestuur te komen. Dit
jaar zal het nog wel goed aflopen, maar voor volgend jaar gaan er een paar met PENSIOEN en
het wordt ook tijd om NIEUW bloed in ons bestuur te hebben. Jullie hebben allemaal een mail
of brief gekregen waarin jullie werden uitgenodigd u kandidaat te stellen om lid te worden
van ons bestuur. Hierop is één reglementaire kandidatuurstelling binnengebracht op het Srt .
Twee uittredende bestuurders hebben zich ook opnieuw herkiesbaar gesteld. Aangezien de
kandidaturen binnen dienden te zijn voor 15 feb 2019 kunnen geen kandidaturen meer
aanvaard worden.
Dinsdag 30 Apr 2019
Voorstel van Marc Deschrijver : op 30 Apr 19 is de bowling voorzien in Aalst. Waarom maken
we daarvan geen dagactiviteit?
Rond 14.00 Hr verzameling in Aalst, gevolgd door een rondgang in Aalst met gids, daarna
shopping en dan maaltijd gevolgd door bowling. Einde rond 22.00 Hr.
De uitnodiging voor deze activiteit werd reeds verstuurd.
Donderdag 23 Mei 2019 (Danny en Guy D M))
Activiteit met bus.
St Omer Sites V1 en Kathedraal.
Jullie hebben een Email gekregen om te peilen naar jullie interesse voor deze uitstap. Van
deze antwoorden zal afhangen of deze uitstap al dan niet doorgaat. Deze uitstap werd ook
opengesteld voor de bevriende verenigingen. Tot nog toe kwamen er 29 positieve
antwoorden binnen. Om rendabel te zijn zouden we met 38 moeten zijn. Dus nogmaals
dringende oproep. Beslissing go or no go wordt genomen op de volgende vergadering van het
bestuursorgaan op 18 maart aanstaande.
Donderdag 06 Juni 2019
Galaconcert georganiseerd door Mil Prov Comdo. Rechtstreekse inschrijving bij de Staf Prov.
Juni 2019 (Tony)
Activiteit met bus
Afrikamuseum. Eten in de KMS
Ook voor deze activiteit hebben Jullie een Email gekregen om te peilen naar jullie interesse
voor deze uitstap. Van deze antwoorden zal afhangen of deze uitstap al dan niet doorgaat.
Deze uitstap werd ook opengesteld voor de bevriende verenigingen. Beslissing go or no go
wordt genomen op de volgende vergadering van het bestuursorgaan op 18 maart aanstaande.
Voor de activiteit van juni (Afrikamuseum) is het aantal positieve reacties: 31 (waarvan
Hombrouckx voorwaardelijk, afhankelijk van de datum -Danau eventueel met eigen vervoer)
Ook hier zouden er nog enkele bij moeten komen om rendabel te zijn.
Dinsdag 02 Juli 2019 (Dieter)
BBQ in Hof ten Dries op de dag van de ledenvergadering.
zondag 21 Jul
Te Deum
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Aug 2019
We beperken ons in de maand augustus tot het organiseren van een gastronomische maaltijd.
Er was een voorstel maar die is in het water gevallen! We zoeken verder. Voorstel van de
leden gevraagd!
Marc ga nagaan of het gaat in Agathea
Sep 2019 (Roger en Guy W)
Voordracht door de “Computer Crime Unit” van de Politie (door Roger) en eten in ’t
Geuzenhof in Massemem (door Guy W)
03 Okt 2019
Avondactiviteit met maaltijd.
Deelnemen aan voordracht van Hendrik Vos over Brexit, ingericht door M&M.
dinsdag 12 Nov 2019 (Guy DM)
Traditiemaaltijd
vrijdag 15 Nov
Te Deum
Dec 2019 (Daniël)
Eventueel voordracht over een milieuprobleem in onze Noordzee, nl over de vele tonnen
oorlogsmunitie die voor onze kust werden gedumpt en die nu gevaarlijke stoffen beginnen te
lekken in zee. Wordt verder onderzocht.
8. Sportactiviteiten 2019

Petanque : Carlos 2 maal
Voorgestelde data
Dinsdag 16 Apr om 14.00 Hr
Dinsdag 19 Nov om 14.00 Hr
Bowling :
Dinsdag 30 Apr 19
Bowling voorzien door Marc Deschrijver in Aalst : zie activiteiten-agenda
Woensdag in Okt : de andere bowlingavond (zonder maaltijd) door Marc B in Lovendegem
De sportmanifestaties van de Prov zullen opgenomen worden in de agenda maar worden niet
meer door onze bestuursleden georganiseerd.
Hieronder enkele data :
22 Mei 19 : voor een goed doel : Briel paviljoen, Deinze
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
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van Vliegclub Ursel
9.

Financiën
Toestand van de kas : gezond.
Lidgeld 2019 : 121 : 90 Eff, 18 wwen en 13 Symp

8. Confederatie
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 activiteiten
en het tijdelijk publiceren ervan op onze website.
10. Allerlei
Nieuwe Europese wet op de privacy (GDPR) : onze privacy-verklaring staat op onze website.
11. . Rondvraag
Nihil
12. DATA LEDENVERGADERINGEN 2019
02 Apr, 07 mei, 04 jun, 02 jul, 06 aug, 03 sept, 01 okt, 05 nov, 03 dec.
Datum van de volgende ledenvergadering: 02 Apr 2019
Marc Baelen
Voorzitter

Guy De Mol
Secretaris
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