Ledenvergadering van 04 Jun 2019
1. Aanwezigen: (15) Marc Baelen, Philippe barbaix, Dieter Christophe, Tony De Baets, Guy De
Mol, Jan Deschrijver, Johan De Smet, Marc De Schrijver, Carlos Engels, Roger Masselis, Eddy
Ostir, Robert Platteau, Willy Van Damme, André Vermeiren, Guy Weysen
2. Verontschuldigd: (4) Frank De Coster, Patrick Degezelle, Jerome Van De Velde, Daniël Van
Poucke
3. Gevolgen van de GAV :
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.
4. Voorbije activiteiten
Donderdag 23 Mei 2019 (Danny en Guy D M)
Activiteit met bus.
Opengesteld voor de bevriende verenigingen
St Omer Sites V1 en Kathedraal.
We waren met 30 personen.
Zij die niet mee geweest zijn hebben iets gemankeerd!
Dank zij de goede organisatie door Danny Van Poucke, geholpen door Guy D M hebben we
een fantastische dag gehad.
Proficiat aan de organisatoren.
5. Toekomstige activiteiten
Donderdag 06 Juni 2019
Galaconcert georganiseerd door Mil Prov Comdo. Rechtstreekse inschrijving bij de Staf Prov.
Dinsdag 18 Juni 2019 (Tony)
Activiteit met bus
Afrikamuseum: bezoek met gids (1 gids per 15 deelnemers)
Opengesteld voor bevriende verenigingen.
We gaan eten in de KMS en hebben daar nadien een rondleiding;
Prijs : € 55,00
Er werd een reservatie gedaan voor 2 gidsen (maximum 2 x 15 personen)
We zijn dus met 29
Door omstandigheden is er nog 1 plaats vrij. Wie wil er nog mee? Niet allemaal tegelijk want
dan wordt het moeilijk!!!
OPGEPAST : VERTREK om 08.30 Hr
Dinsdag 02 Juli 2019 (Dieter)
BBQ in Hof ten Dries.
De menu werd door de meerderheid van het bestuur goedgekeurd.
Uitnodiging werd verstuurd.
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Receptie
Cava, pils, fruitsap, bier, water … (geen speciale dranken)
en hapjes
(Quiche Lorraine, mini pizza, peperoni, garnaalkroketje)
BBQ
Scampi brochette, kipbrochette
Breydelspek, braadworst
**
Aardappel in de schil met kruidenboter
Pepersaus, provinçaalse saus,
Koude sauzen
**
Groentenbuffet
**
Broodmand en boter
**
Dessert
Taartje van chocolade, aardbeien en cuberdonijs
**
Drank bij het eten
Wijnen (1/2 fles witte of rode), waters en frisdranken tijdens BBQ

zondag 21 Jul
Te Deum
Donderdag 22 Aug 2019
Plaats van gebeuren : restaurant Agathea in Landskouter.
De menu is bepaald.
Uitnodiging werd verstuurd
Menu
Aperitief : ook bier te bekomen
**
Voorgerecht : Gegratineerd vispannetje met dagverse visfilets van het moment
**
Hoofdgerecht : Lamsnavarin “Agathea”
**
Dessert : clafoutis van peren en chocolademousse met vanille ijs
**
Koffie of thee
Witte en rode huiswijn, water aan tafel en misschien ook bier
Donderdag 19 Sep 2019 (Roger en Guy W)
Voordracht door de “Computer Crime Unit” van de Politie (door Roger) in de Roskam
Prijs : € 43,50
Uitnodiging wordt verstuurd.
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Menu:
Aperitief Schuimwijn of Fruitsap met verfijnd hapje.
**
Romig Soepje van Waterkers met gerookte Beekforel.
**
Waaier van Kalkoengebraad “Op de Wijze Salons Roskam “, Boeket van Tuingroentjes,
aardappelkroketjes.
**
Bladerdeegje met geflambeerde Jonagold, Chantillyroom, 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 maaltijd gaat (beperkte
receptie, beperking drank tijdens eten)
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
12 Dec 2019 (Daniël)
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. Ook dit is
al ver in kannen en kruiken. Plaats van gebeuren : Roskam
De uitnodiging wordt ten gepaste tijde 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 maaltijd gaat (beperkte receptie,
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beperking drank tijdens eten).

6. Sportactiviteiten 2019

Voorbije activiteit
Toekomstige activiteiten :
Petanque : Carlos : Dinsdag 19 Nov om 14.00 Hr
Bowling : Woensdag in Okt : (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
van Vliegclub Ursel
7.

Financiën
Toestand van de kas : gezond.
Lidgeld 2019 : 126 : 94 Eff, 18 wwen en 14 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
a. Dieter werd 77 jaar : proficiat
12. DATA LEDENVERGADERINGEN 2019 (OPGELET, de LEOPOLDSKAZERNE is tot nader order NIET
meer toegankelijk voor auto’s, wel voor fietsers en voetgangers !!)
02 jul, 06 aug, 03 sept, 01 okt, 05 nov, 03 dec.
Datum van de volgende ledenvergadering: 02 jul 2019

Guy De Mol
Secretaris
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