Ledenvergadering van 03 Dec 2019
1. Aanwezigen: (12) Marc Baelen, Guy De Mol, Guy Weysen, Philippe Barbaix, Eddy Ostir,
Marcel Danau, Johan De Smet, Jan De Schryver, Marc Deschrijver, Carlos Engels, Bob
Platteau, André Vermeiren
2. Verontschuldigd: (6) Tony De Baets, Danny Van Poucke, Roger Masselis, Dieter Christophe,
Frank De Coster, Jerome Van De Velde.
3. Voorbije activiteiten
12 Nov :
Traditiemaaltijd
70 mensen aanwezig wat 3 mensen meer is dan verleden jaar. Dat was dus al een succes.
Daarbij kwam nog de goede sfeer en, het voornaamste, een zeer goede maaltijd en een
goede bediening.
15 Nov : Te Deum
15 aanwezigen
4. Toekomstige activiteiten
12 Dec 2019 (Daniël)
Voordracht over een milieuprobleem in onze Noordzee door Mevr Tine Missiaen over de
vele tonnen oorlogsmunitie die voor onze kust werden gedumpt en die nu gevaarlijke
stoffen beginnen te lekken in zee.
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 maaltijd gaat
(beperkte receptie, beperking drank tijdens eten).
Uitnodigingen zijn verstuurd; antwoorden tegen 06 12 2019 : laatste oproep voor meer
volk
Aantal ingeschrevenen : 20 leden waarvan 2 enkel t.e.m. receptie, 5 van bevriende
verenigingen : totaal 25 personen
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Planning 2020
21 Jan 2020
Nieuwjaarsreceptie in de ROSKAM wie nodigen we uit?
Prov Comd en echtgenote: Comd gratis maaltijd en receptie , echtgenote te betalen
Comd Gavere met echtgenote Comd gratis maaltijd en receptie echtgenote betalend.
Voorzitters bevriende verenigingen met partner enkel op receptie gratis.(indien maaltijd
betalend.)
(13 of 20) Feb 2020 (Guy De Mol)
Uiteenzetting door Eric Bauwens over het leven van Vader Anseele, ter gelegenheid van het
verschijnen van zijn boek..
De spreker wordt ook uitgenodigd op de maaltijd.
Waar: Coninckxdonck Gentbrugge
Openstellen voor andere verenigingen
11 Mar 2020 (Guy De Mol en Guy Weysen)
Roskam
Jaarlijkse AV
21 Apr 2020 (Eddy Ostir) (Roskam)
Voordracht door Prof. Geert Deconinck : "Elektriciteitsvoorziening voor de volgende
decennia: decentraal en data gedreven".
Geert Deconinck is professor in intelligente elektriciteitsnetten aan de KU Leuven (faculteit
ingenieurswetenschappen). Hij doceert verschillende vakken die in het ruime kader van de
elektrische energie passen, van smart grids tot verlichting 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 actief betrokken bij EnergyVille, het onderzoekscentrum rond
intelligente energietoepassingen in de bebouwde omgeving
Openstellen voor andere verenigingen
09 Mei 2020 (Organisatie KKROG en M&M))
Floraliën
Bezoek georganiseerd door de KKROG in samenwerking met de Kring Mars & Mercurius
Gent O-Vl vzw
18 (of 23) Juni 2020 (Danny Van Poucke)
Zevenkerken en Zedelgem
Openstellen voor andere verenigingen
07 Juli 2020
BBQ en ledenvergadering
Voorstel : Ponthoeve Zuid De Pinte
Aug 2020 (Tony De Baets)
Hof ten Bosse
Sep 2020 (Guy DM)
Guy zal navraag doen of Dr Ir J M Notredamme een spreekbeurt wil geven over (kernfusie)
Openstellen voor andere verenigingen
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Okt 2020 (Philippe en Danny)
Tweede poging : bezoek 11 Gn en bezoek luchtvaartmuseum in Antwerpen
Openstellen voor andere verenigingen
Nov 2020
Traditiemaaltijd
Dec 2020 (Philippe)
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe : bevrijding van België
Openstellen voor andere verenigingen
5. Sportactiviteiten 2019
Voorbije activiteit
Dinsdag 19 Nov Petanque om 14.00 Hr: Carlos
Zoals gewoonlijk in de zaal Schorpioen te Wondelgem, : uiteindelijk waren we met 12
mensen waarvan een deel van de vereniging en een deel van de batminton. Gelukkig hadden
we die mensen nog. Volgende keer : liefst meer volk van onze leden a.u.b. Je moet geen
echte sportieveling zijn om dat te spelen!
6. Financiën
Toestand van de kas : gezond.
Lidgeld 2019 : 126 : 94 Eff, 18 wwen en 14 Symp
58 mensen hebben hun lidgeld reeds betaald voor 2020: 44 effectieven, 1 levenslang, 7
weduwen en 7 sympathisanten.
OPGEPAST : niet te vergeten…lidgeld voor 2020 te betalen VóóR 31 Dec 2019
7. Confederatie
Nihil
8. 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.
9. Enquête
Een samenvatting van de enquête zal gepresenteerd worden op de A V op 11 maart 2020
10. 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.
Zeer goede organisatie met veel volk als resultaat : een uiteenzetting en voor en na
een muzikaal intermezzo
c. 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
d. Voorlezing van antwoord van Mil Huis van de Koning
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e. Aankondiging
Guy De Mol, onze secretaris, en ikzelf, de voorzitter, hebben reeds enkele keren laten
verstaan dat zij op de datum van de AV op 11 maart 2020 hun ambt open stellen voor
andere kandidaten. Tot hiertoe hebben wij nog geen positieve reactie gekregen. Wij
willen wel in het bestuur blijven om de nieuwelingen te helpen bij het begin van hun
job. Ja het vraagt wat werk, maar het is zeker doenbaar…Je gaat er niet van dood. En
je krijgt zeer positieve reacties van de leden.
Tevens gaat ook Carlos Engels zijn functie als bestuurder, adjunct penningmeester en
sportverantwoordelijke neerleggen. Ook daarvoor vragen we nieuwe kandidaten. Ter
info : Carlos is een gewoon bestuurslid die deze bijkomende activiteiten er bij nam.
f. Nieuwjaarswensen
In naam van het bestuur wensen wij al onze leden een gelukkig en gezond 2020
11. Rondvraag
Nihil
12. DATA LEDENVERGADERINGEN 2019 (OPGELET, de LEOPOLDSKAZERNE is tot nader order
NIET meer toegankelijk voor auto’s, wel voor fietsers en voetgangers !!)
07/01, 04/02, 03/03, 07/04, 05/05, 02/06, 07/07 (met BBQ), 04/08, 01/09, 06/10, 03/11,
01/12
OPGELET : deze data moeten nog bevestigd worden door het Prov Comdo

Datum van de volgende ledenvergadering: 07 Jan 2020 (waarschijnlijk)
Guy De Mol
Secretaris

4

