Ledenvergadering van 04 Feb 2020
1. Aanwezigen: (8) Marc Baelen, Guy De Mol, Dieter Christophe, Philippe
Barbaix, Danny Van Poucke, Roger Masselis, Willy Chatelet, Jan De Schryver
2. Verontschuldigd: (5) Guy Weysen, Tony De Baets, Eddy Ostir, Carlos Engels,
Frank De Coster
Opmerking : in weer en wind rij ik met mijn fiets (eigen keuze) naar de
Leopoldsklazerne om daar rond 15.00 Hr mijn ledenvergadering te leiden.
Diepe ontgoocheling : naast de bestuursleden waren er 2 leden; slechts één
lid verontschuldigde zich. Het bestuursorgaan was voltallig (6 aanwezigen en
4 verontschuldigden)
3. Voorbije activiteiten
Dinsdag 21 Jan 2020
Nieuwjaarsreceptie in de ROSKAM
Een geslaagde activiteit niet alleen door het lekkere eten maar ook door het
aantal aanwezigen. Er waren er 67 ingeschrevenen, maar er waren er 66 op de
maaltijd.
Presentatie van het hoofdgerecht niet echt gelukkig.
4. Toekomstige activiteiten
Donderdag 20 Feb 2020 (Guy De Mol)
Uiteenzetting door Eric Bauwens over het leven van Vader Anseele, ter
gelegenheid van het verschijnen van zijn boek.
OPGELET : nieuwe plaats : Braamhof Gentbrugge)
Dagschotel : kostprijs per persoon : € 45,00
Openstellen voor andere verenigingen
Uitnodiging werd verstuurd; inschrijven vóór 10 Feb 20
Aantal ingeschrevenen : 4 personen ingeschreven. Rappel wordt verstuurd
Woensdag 11 Mar 2020 (Guy De Mol en Guy Weysen)
Roskam
Jaarlijkse AV
Hierbij hou ik er aan jullie aan te moedigen om deel te nemen aan deze
algemene vergadering. DE voornaamste vergadering over een gans jaar is de
AV waarop je uw mening en gedachten kwijt kan en voorstellen kan
aanbrengen. Jullie aanwezigheid is een duidelijke ondersteuning voor het
door het bestuur geleverde werk.
Deadline : 04/03/2020
Aantal ingeschrevenen : 2 personen ingeschreven
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Zaterdag 28 Mar (Org KKROG)
Bezoek met uitleg i.v.m. Het Lam Gods" => Het is een bezoek aan het MSK
Gent in het teken van de schilder JAN VAN EYCK
Gegevens later. Nog te bespreken op het bestuursorgaan.
Dinsdag 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
Zaterdag 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
Donderdag 18 Juni 2020 (Danny Van Poucke)
Zevenkerken en Zedelgem
Openstellen voor andere verenigingen
Dinsdag 07 Juli 2020
BBQ en ledenvergadering
Voorstel : Ponthoeve Zuid De Pinte
Donderdag 27 Aug 2020 (Tony De Baets)
Hof ten Bosse
Sep 2020 (Guy DM)
Guy zal navraag doen of Prof Dr Ir J M Noterdaeme een spreekbeurt wil
geven over (kernfusie)
Openstellen voor andere verenigingen
Okt 2020 (Philippe en Danny)
Daar het bezoek aan het 11 Gn niet meer mogelijk is, zijn we op zoek naar een
andere tweede activiteit voor die dag. Meer gegevens later.
Nov 2020
Traditiemaaltijd
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Dec 2020 (Philippe)
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe : bevrijding van België
Locatie : salons restaurant Caipirinha
Openstellen voor andere verenigingen
5. Sportactiviteiten 2019
Voorbije activiteit: Nihil
Toekomstige activiteiten
6. Petanquenamiddag: volgende organisatie wordt op de volgende
bestuursvergadering nog besproken : elke 3de dinsdagnamiddag om 14.00 uur
in de maanden Feb, Jun, Aug, Okt en Dec. (op 21 Apr hebben we een
activiteit) in de zaal Schorpioen te Wondelgem
Carlos is er normaal op al die dagen vanaf 14.00 uur. Het zal meestal in
gezelschap zijn van andere vrienden van Carlos.
bowlingwedstrijden :
Roger organiseert in de maand mei in Lochristi bowling met maaltijd : datum
later
Marc organiseert bowling in Lievegem (Lovendegem) : datum later
7. Financiën
Toestand van de kas : gezond.
Lidgeld 2020 : 107, 81 waarvan Eff, 14 wwen, 12 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. Enquête
Een samenvatting van de enquête zal gepresenteerd worden op de A V op 11
maart 2020
11. Allerlei
a. Nieuwe Europese wet op de privacy (GDPR) : onze privacy-verklaring
staat op onze website.
b. 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
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c. Aankondiging : HERHALING
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.
d. En ik ben verjaard en betaal nen tournée (afwezigen hadden ongelijk)
e. OPGEPAST : de ledenvergadering van maart wordt verplaatst naar 10
Mar 2020
Reden : de Prov Comd verlaat ons en er komt een nieuwe begin maart.
12. Rondvraag
Geen vragen
13. DATA LEDENVERGADERINGEN 2019 (OPGELET, de LEOPOLDSKAZERNE is tot
nader order NIET meer toegankelijk voor auto’s, wel voor fietsers en
voetgangers !!)
10/03, 07/04, 05/05, 02/06, 07/07 (met BBQ), 04/08, 01/09, 06/10, 03/11,
01/12
OPGELET: Datum van de volgende ledenvergadering: 10 Mar 2020 in de
Leopoldskazerne
Guy De Mol
Secretaris
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