Bestuursvergadering van 05 Okt 2020 (via google)
1. Aanwezigen: (8) Marc Baelen, Guy De Mol, Roger Masselis, Eddy Os r, Philippe Barbaix, Dieter
Christophe, Guy Weysen, Danny Van Poucke
2. Verontschuldigd: (0)
3. Goedkeuring vorige verslag
Verslag 01 Sep 2020 (via google) : Goedgekeurd
4. Voorbije ac"viteiten
Geen
5. Toekoms"ge ac"viteiten
29 Okt 2020 (Philippe en Danny)
Bezoek aan het luchtvaartmuseum Stampe en Vertongen en uitstap naar Sint Niklaas.
NIET openstellen voor andere verenigingen.
Mondmasker verplicht mee te brengen.
ITA BUS : Prijs : 500 Bef + 25 Euro voor de chauffeur.
09u00 - VERTREK Oostakker Carrefour, Antwerpse steenweg 432 9040 Gent
10u00 – Bedrijfsbezoek aan de chocolaterie BALERDON (proeverij + koffie + presentatie +
rondleiding – ongeveer 2 uur). Prijs = 10 Euro p/p
12u00- Middageten in DE WITTE MOLEN te Sint Niklaas : Grimbergen + soep + kippenfilet
met champignonroom+ glas wijn + koffie =25 Euro p/p
15u00 : bezoek fort Liefkenshoek (met gids, €60 voor 20 personen)
18u00 terug in Gent
Uitnodiging is verstuurd. Prijs : € 55,00 per persoon
De meerkost zal door de kas worden gedekt.
Aanpassing aan de uitnodiging versturen.
Betalen tegen : 20 Okt 20
Aantal ingeschrevenen : 9
Zondag 15 Nov 2020
Te Deum
De Voorzi2er hee3 een mailke gestuurd naar het Prov Comdo om te vragen hoe het gaat
verlopen.
Antwoord : Wij hebben een vergadering daaromtrent op 8 oktober met de dienst protocol.
Wij houden u en alle andere voorzitters zo snel mogelijk op de hoogte.
Dinsdag 17 Nov 2020 (Guy DM)
Tradi emaal jd in de Roskam
Aperi ef aan tafel.
Kostprijs : € 60,00
Uitnodiging zijn verstuurd. Uiterste datum van inschrijven : 06 Nov 20
Aantal ingeschrevenen : 2
Donderdag 03 Dec 2020 (Philippe)
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe : bevrijding van België
Loca e : salons restaurant Caipirinha
1

Mondmasker niet vergeten.
Openstellen voor andere verenigingen
Eindelijk antwoord van Caipirinha :
menu voorstel ( iets in de zelfde aard zoals M&M )
Aperitief met hapjes
Vélouté Ambassadeur- Zurkel
Roodpootpatrijs-Wintergarnituur-Amadelkroketjes-Rochefort
Peer-Chocolade-Belle Héléne
Mokka- versnaperingen
wijnen en frisdranken
Prijs:60.00 euro : prijs wordt aangepast want we vragen de scampi’s te laten vallen)
6. Vooruitzichten ac"viteiten 2021
28 (reservedatum 26) Jan 21
Nieuwjaarsrecep e met maal jd.
Feb 2021
Prof Dr Ir J M Noterdaeme zal een uiteenze@ng geven in de Roskam. Datum later te bepalen.
Er wordt een vergadering gehouden met de professor, Guy en Marc om het onderwerp van de
uiteenze@ng beter te deﬁniëren (te regelen door Guy D M begin nov 20)
Mar 21
Jaarlijkse algemene vergadering. Datum later
April 2021 (Eddy)
Voordracht door Prof. Geert Deconinck: Elektriciteitsvoorziening voor de volgende decennia:
decentraal en data gedreven".
Geert Deconinck is professor in intelligente elektriciteitsne2en 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
Er werd gevraagd of het toegelaten was een andere professor van ILVO toe te laten op de
uiteenze@ng : akkoord indien akkoord met de spreker.
Voor de maal jd : een gewone dagelijkse maal jd in de Roskam(Menu vragen GDM)
Mei 2021 (Danny Van Poucke)
Zevenkerken en Zedelgem
Contact Feb 21
Donderdag 03 juni 2021
Galaconcert Prov O Vl
juni 21 (Guy De Mol)
Dokter Marijke De Raes (onder voorbehoud)
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7. Juli 21
BBQ
Aug 2021 (Tony)
Hof ten Bosse
Tony hee3 een mail verstuurd naar Hof ten Bosse met de vraag de voucher van €500,00 te
versturen naar Guy W.
Guy W : Hof ten Bosse heeft een mooi kaartje opgestuurd naar de penningmeester met een
ondertekend tegoed van 500,00 €.
8. Reserveac"viteiten
a. Bezoek aan Brugge (gids = André Hoef)
b. Voordracht Afg IVECO (gepensioneerde Adjt), voorstel Paul Bruynooghe.
c. Bezoek brouwerij Sint-Lievens, Sint-Lievensplein 16, B9950 Sint-Lievens-Esse, (bij Zo2egem),
Tel 054 500411, info@paterlieven.be, www.paterlieven.be van Ignace Van den Bosssche,
ignace@paterlieven.be
d. Paul Bruynooghe werkt aan een nieuwe uiteenze@ng over WO III.
e. Bezoek aan kasteel Groot Bijgaarden (voorstel Johan De Smet)
f. Stavelot en de mythische legende van Francorchamps : contact :
syv@walloniebelgietoerisme.be. Gra s groepsbrochure :
www.walloniebelgietoerisme.be/brochurees
g. Bezoek aan Lille.
h. Voorstel Tony De Baets : uitstap met boot naar het windmolenpark in zee!
i. Bezoek aan de gevangenis van Gent (Nieuwe Wandeling) : Roger hee3 de coordinaten. Voor
volgend jaar misschien.
j. Bezoek La Lorraine ( voorstel is van JP Strick via Philippe)
k. Themawandeling in stad Gent.
l. Bezoek aan museum Stampe & Vertongen
9. Sportac"viteiten 2020
Voorbije ac"viteit: N/A
Toekoms"ge ac"viteit
Petanquenamiddag ( op eigen ini"a"ef)
Elke 3de dinsdagnamiddag om 14.00 Hr : 20 Okt in de zaal Schorpioen te Wondelgem vanaf
14.30 uur
De mensen die willen deelnemen moeten dit melden aan Willy ten laatste op maandag 19 Okt
20 (wvd3209@outlook.be)
bowlingwedstrijden :
Afwachten op betere jden
10. Financiën
Financiën
OK
OK voor aanvullen van de champagnevoorraad.
Covid19 factuur van ITA-Cars op 31/12/2021 100,00 €, indien geen opdracht voor ITA
Lidgeld 2020 : 108, waarvan 80 eff, 1 levenslang, 14 weduwen en 13 sympathisanten
Lidgeld 2021 : 1 sympathisant!
Voor een activiteit wordt de effectieve prijs per persoon, lid van KVOO O Vl, en partner
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vastgelegd op een bestuursvergadering. In geval van een activiteit waar een bijdrage van de kas
noodzakelijk is zal aan de andere deelnemers een meerprijs worden gevraagd.
11. Confedera"e
Nihil
12. 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.
Na discussie werd beslist de huidige poli ek in dat verband te behouden. De mensen weten
hoe de vork in de steel zit. Bij te agressieve reac es van leden zal en moet het bestuur
tussen komen.
13. Allerlei
a. 80-jarigen in 2020 : niet vergeten op 17/11/20 (als ze komen natuurlijk)
Jan De Schrijver verjaarde in januari maar moet zijn ﬂes nog krijgen bij de eerstvolgende
gelegenheid.
Marc Van Vooren (Okt)
Jerome Van De Velde (Nov)
Wanneer ze niet kunnen komen in het jaar dat ze 80 worden, wordt hen de fles
overhandigd in het jaar nadien.
b. Voorstel Walter Slock
Wat ik wil zeggen is de aanzet van voorstel ,gelezen in het verslag van de maandelijkse
vergadering, om de maandelijkse vergadering te laten samengaan met een maaltijd. Dit
lijkt mij een zeer goed idee. Dit zou ons verlossen van een locatie in het vroegere KSMD
waar alle allure en comfort verdwenen is. Een locatie die wel te overwegen is, is “de
Salons ’t Groenhof “ te Melle.
Prijs /kwaliteit is goed; referentie: de maandelijkse vergadering van :De orde van den
Prince” beleggen daar hun maandelijkse samenkomst.
Nog te bespreken : voorstel : later in een gewone bestuursvergadering na de
coronacrisis
c. Voordelen CDSCA
Defensie werkt sedert eind 2018 samen met bedrijven voor "Benefits at work".
Dit zijn voordelen die je als werknemer bij een aantal bedrijven krijgt (kan van alles zijn:
ckets cinema, pretparken, TV's, GSM's, en zelfs AUTO's (bvb. BMW en TOYOTA)). Die
voordelen gelden ook voor gepensioneerden. Voor Toyota kan dit bijvoorbeeld oplopen
tot 25% bij aankoop van een nieuwe auto. Voor een nieuwe SAMSUNG TV kan je tot
30% kor ng krijgen.
Je moet je hiervoor wel registreren: ga naar de website van CDSCA (cdsca.be). Onder de
rubriek "voordelen" vind je er "webshop CDSCA". Indien je daarop klikt zie je rechts
volgende aankondiging:
Bezoek onze ONLINE SHOP www.cdsca-ocasc-shop.be/nl(link is external) en maak uw
keuze
Indien je daarop klikt kan je je registreren. Je krijgt dan van CDSCA een mail om je
account te ac veren. Eens je dit hebt gedaan kan je de webshop bezoeken en gebruik
maken van de vele voordelen.
d. Ledenvergadering en bestuursvergadering :
Naar aanleiding van de laatste veiligheidsraad en de maatregelen die getroffen worden
inzake COVID-19 en vooral uw gezondheid, heeft Provinciecommandant Kolonel
Herman HENDRICKX, Ir besloten dat de maandelijkse drink in de BORLUUT NIET
meer zal doorgaan in 2020.
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e. De verslagen van de bestuursvergaderingen zullen ook verspreid worden naar de
leden.
14 datum vergadering bestuursorgaan 2020
Volgende vergadering: (a>ankelijk van de beslissing)
De vergaderingen in november en december staan nog steeds genoteerd en kunnen doorgaan
max 15 personen. Dat is op (03 Nov : indien de Prov wegens Corona verandert van
gedacht)16 nov en 14 dec

Marc Baelen
Voorzi2er

Guy De Mol
Secretaris
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