Ledenvergadering van 05 Nov 2019
1. Aanwezigen: (11) Tony De Baets, Marcel Danau, Guy de Mol, Jan De Schrijver, Johan De
Smet, Carlos Engels, Roger Masselis, Eddy Os r, Robert Pla#eau, Daniël Van Poucke, Guy
Weysen.
2. Verontschuldigd: (5) Marc Baelen, Frank De Coster, Jerome Van De Velde, Philippe Barbaix,
Dieter Christophe.
3. Voorbije ac$viteiten
03 Okt 2019
Voordracht van Hendrik Vos over Brexit, ingericht door M&M.
Daar de antwoorden rechtstreeks aan M&M moesten verstuurd worden, hadden wij geen
zicht op het aantal deelnemers van onze vereniging.
4. Toekoms$ge ac$viteiten
dinsdag 12 Nov 2019 (Guy DM)
Tradi emaal jd
Weerhouden menu :
Aperitief met verfijnde koude en warme hapjes.
**
Kabeljauwhaas in de oven bereid ,
Brandade met Prei / Kreeftenjus /Waterkers / Citrusvrucht – Mousseline
**
Sorbet van Peren , Poire" Williamine"
**
Fazantfilet op de Wijze "Brabançonne ",
Witloof / Bospaddenstoelen / Kweepeer / Vosbessen/ Butternutpompoen/Aardappelkroketjes .
**
Tarte Tatin
Vanilleroomijs /Chantillycreme/ Bosaardbeiencoulis.
**
Mokka en Versnaperingen .
**
Aperitief ( 2 x bediening ) Menu ,Wijnen wit en rood ( 2 x bediening ) en waters inbegrepen .
60 € all-in
Aantal ingeschrevenen : 60
vrijdag 15 Nov
Te Deum om 11.00u in St Baafskathedraal gevolgd door een recep e in het PROVINCIEHUIS,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Voor de leden betaalt de kas €10pp voor deze recep e.
Voor de partners dient €10 overgeschreven te worden op de rekening van KVOO-O.Vl.
Antwoorden tegen 05 Nov (dus vandaag!)
Aantal ingeschrevenen : Leden 9 (waarvan 2 gra s) en 6 partners
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.
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Plaats van gebeuren : Roskam
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).
Uitnodigingen zijn verstuurd; antwoorden tegen 04 12 2019
Aantal ingeschrevenen : 3 leden + 2 van bevriende verenigingen + 1 enkel voor voordracht en
recep e
5. Planning 2020
Jan 2020
Nieuwjaarsrecep e
Feb 2020 (Guy De Mol)
Voostel van Guy D M : uiteenzeGng door Eric Bauwens over het leven van Vader Anseele, ter
gelegenheid van het verschijnen van zijn boek
Mar 2020 (Guy De Mol en Guy Weysen)
Jaarlijkse AV
Apr 2020 (Eddy Os$r)
Voordracht door Prof. Geert Deconinck : "Elektriciteitsvoorziening voor de volgende
decennia: decentraal en datagedreven".
Geert Deconinck is professor in intelligente elektriciteitsne#en aan de KU Leuven (faculteit
ingenieurswetenschappen). Hij doceert verschillende vakken die in het ruime kader van de
elektrische energie passen, van smart grids tot verlich ng en van robuuste regeltechniek tot
hoogspanning. Hij is diensthoofd van de afdeling ELECTA, waarbinnen meer dan 60
onderzoekers hierover wetenschappelijk hoogstaand en industrieel relevant onderzoek
verrichten. Hij is eveneens ac ef betrokken bij EnergyVille, het onderzoekscentrum rond
intelligente energietoepassingen in de bebouwde omgeving
09 Mei 2020 (Organisa$e KNVROﬀr - Gent)
Floraliën (Tussen 1 en 10Mei)
Het bezoek aan de Floraliën 2020 zal georganiseerd worden door de KKROG in
samenwerking met de Kring Mars & Mercurius Gent O-Vl vzw en is gepland voor zaterdag 09
mei 2020.
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Juni 2020 Nog in te vullen.
07 Juli 2020
BBQ en ledenvergadering
Aug 2020 (Tony De Baets)
Hof ten Bosse
Sep 2020 Nog in te vullen
Okt 2020 Nog in te vullen
Nov 2020
Tradi emaal jd
Dec 2020
6. Sportac$viteiten 2019
Voorbije ac$viteit
Woensdag 23 Okt 19 Bowling om 19.30 Hr
We waren met 11 ingeschreven waarvan 5 vrouwen.
De winnaars waren : Renée (echtgenote Marc) en Paul Bruynooghe bij de heren.
Toekoms$ge ac$viteiten :
Dinsdag 19 Nov Petanque om 14.00 Hr: Carlos
Zoals gewoonlijk in de zaal Schorpioen te Wondelgem, aan zwembad Neptune. Wie eigen
ballen meebrengt: liefst 3 per persoon.
Guy DM stuurt een herinnering.
7. Financiën
Toestand van de kas : gezond.
Lidgeld 2019 : 126 : 94 Eﬀ, 18 wwen en 14 Symp
46 mensen hebben hun lidgeld reeds betaald voor 2020: 34 eﬀec even, 1 levenslang, 4
weduwen en 7 sympathisanten.
8. Confedera$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 resultaten van de enquête wordt besproken op de bestuursvergadering van Nov. Daarna
worden ze meegedeeld op de ledenvergadering van december.
11. Allerlei
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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.
We hebben een uitnodiging ontvangen. Deze is verspreid naar alle leden.
c. Onze voorzitter gaat naar voordracht en receptie.
12. Rondvraag
a. Voorstel van Danny : Natuurbezoek in Zedelgem en bezoek in Zevenkerken : dit wordt
besproken op de volgende bestuursvergadering van Nov
b. Ledenvergadering : misschien even nadenken om meer volk te krijgen door de
ledenvergadering te koppelen aan een middaglunch in een restaurant waar ook een
vergaderzaal ter beschikking is en gemakkelijk bereikbaar. Dit wordt besproken op de
volgende bestuursvergadering.
13. DATA LEDENVERGADERINGEN 2019 (OPGELET, de LEOPOLDSKAZERNE is tot nader order
NIET meer toegankelijk voor auto’s, wel voor ﬁetsers en voetgangers !!)

Datum van de volgende ledenvergadering: 03 Dec 2019

Guy De Mol
Secretaris
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