Verslag van de genomen beslissingen van het (in quarantaine zijnde)
Bestuursorgaan KVOO-O.Vl
1. Voorafgaande opmerking
“’t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt….” En de strijd tegen het Coronavirus (Covid 19) is,
zoals president Macron terecht opmerkt een oorlog tegen een onzichtbare vijand die alom
tegenwoordig is.
Ieder van ons voelt vandaag de gevolgen aan den lijve. “Blijf in uw kot” is de boodschap, wat wij
als plichtsbewuste gewezen militairen uiteraard strikt toepassen.
De verschillende terecht genomen beslissingen van onze overheden hebben uiteraard ook gevolgen
voor onze vereniging zoals verder in dit verslag vermeld.
Tot nu toe gaan we er van uit dat deze crisis nog zal duren tot eind mei, begin juni. Wij hebben onze
beslissingen dan ook op deze veronderstelling gebaseerd. Mochten hieraan wijzigingen komen dan
zal dat onmiddellijk via omzendbrief worden medegedeeld.
2. Voorbije activiteiten
De GAV op 11 maart .
Het verslag van deze vergadering werd reeds per afzonderlijk schrijven aan al de
leden overgemaakt.
We willen langs deze weg de bestuurders die hun functie hebben neergelegd (Tony De Baets en
Carlos Engels) van harte danken voor hun jarenlange inzet.
3. Beslissingen ingevolge het Coronavirus
Volgende activiteiten zijn definitief geschrapt:
a.
b.
c.
d.

De ledenvergadering van 07 april en 05 mei 2020
De voordracht door Prof Geert Deconinck in de Roskam op 21 april 2020
De Floraliën op 09 mei 2020 (Organisatie van KKROG in samenwerking met Mars & Mercurius)
Tot nader order alle sportactiviteiten

4. Volgende activiteiten blijven (voorlopig) wel voorzien
a. Donderdag 18 Juni 2020 (Danny Van Poucke)
Zevenkerken en Zedelgem
Openstellen voor andere verenigingen
b. Dinsdag 07 Juli 2020
BBQ en ledenvergadering
Voorstel : Ponthoeve Zuid De Pinte
c. Donderdag 27 Aug 2020 (Tony De Baets)
Hof ten Bosse
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d. Sep 2020 (Guy DM)
Voordracht over kernfusie door Prof Dr Ir J M Noterdaeme. Deze activiteit wordt ook
opengesteld voor andere verenigingen
e. 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.
f. Nov 2020
Traditiemaaltijd
g. Dec 2020 (Philippe)
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe : bevrijding van België
Locatie : salons restaurant Caipirinha
Openstellen voor andere verenigingen
5. Confederatie
Nihil
6. Financiën
Leden die ingeschreven waren voor activiteiten die afgeschaft werden of worden, werden of
worden door de penningmeester terugbetaald.
Toestand van de kas : gezond.
Lidgeld 2020 : 107, 81 waarvan Eff, 14 wwen, 12 Symp
7. 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.
8. Intentieverklaring
Er werden tot nu toe 32 antwoorden ontvangen.
Voor de nog resterende activiteiten (vanaf juni) geeft dit volgend resultaat qua aantal deelnemers ,
partners inbegrepen:
Juni 26 – Juli 25 – Augustus 28 – September 24 – Oktober 31 – November 32 – December 32
In deze getallen zijn de eventuele deelnemers van de bevriende verenigingen niet inbegrepen;
Deze cijfers laten vermoeden dat er voldoende deelname zal zijn om alle geplande activiteiten te
laten doorgaan (Voor zover het Coronavirus geen roet in het eten gooit)
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9. 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 dat
gemakkelijk bereikbaar is. Dit wordt besproken op de volgende bestuursvergadering

10. DATA LEDENVERGADERINGEN 2019 (OPGELET, de LEOPOLDSKAZERNE is tot nader order NIET
meer toegankelijk voor auto’s, wel voor fietsers en voetgangers !!)
02/06, 07/07 (met BBQ), 04/08, 01/09, 06/10, 03/11, 01/12

Guy De Mol
Secretaris
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