Verslag van Bestuursvergadering van 04 Jan 2021 (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 Dec 2020 (via google): goedgekeurd
4. Voorbije ac#viteiten
Geen
5. Toekoms#ge ac#viteiten
Gezien de lock down wegens de corona crisis hee& het bestuur gesloten de ac#viteiten voor
Jan en Feb 2021 te annuleren. Voor zij die zich reeds hebben ingeschreven zal het bedrag
teruggestort worden.
28 Jan 2021
Nieuwjaarsrecep e met maal jd.
Geannuleerd
Feb 2021
Uiteenze3ng door Prof Dr Ir J M Noterdaeme in de Roskam.
Verplaatst naar 01 Jun 2021
17 Mar 2021
Jaarlijkse algemene vergadering. Reserveren Roskam (Guy DM)
Deze ac viteit zouden we openhouden en, indien geen nega eve elementen zich aanmelden,
de algemene vergadering laten doorgaan op de geplande dag
Volgende zaken dienen geregeld te worden
"Opengestelde vacatures worden ten minste twee (2) maanden voor de eerstvolgende GAV door
de Secretaris ter kennis gebracht van de effectieve leden." Dus vóór 17 januari 2021.
Open gestelde vacatures : 3 bestuurders + eventueel niet verlengde mandaten Guy Weysen.
Dieter Christophe heeft vandaag op de bestuursvergadering van Feb 2021 beslist om geen lid
meer te zijn van het bestuur.
Volgende plaatsen zijn nu dus open :
- een 1ste en 2de Ondervoorzitter
- en een 10de bestuurder.
Kandidaturen dienen schri&elijk of via Email ingediend te worden bij de secretaris
(guy.de.mol@telenet.be of Emiel Claeyslaan 4 – 9050 Gentbrugge)
Donderdag 29 April 2021 (Eddy)
Voordracht door Prof. Geert Deconinck: Elektriciteitsvoorziening voor de volgende decennia:
decentraal en data gedreven".
Geert Deconinck is professor in intelligente elektriciteitsne8en 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
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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
uiteenze3ng : akkoord, indien akkoord met de spreker.
Voor de maal jd : een gewone dagelijkse maal jd in de Roskam(Menu vragen GDM) Zelfde
agenda zoals Jun 21
Mei 2021 (Danny Van Poucke)
Zevenkerken en Zedelgem
Contact Feb 21
Donderdag 03 juni 2021
Galaconcert Prov O.Vl
03 juni 2021 (Guy De Mol)
Prof Dr Ir J M Noterdaeme zal een uiteenze3ng geven in de Roskam.
Voorstel van Guy D M doorgestuurd naar de spreker :
Het thema van de voordracht zou dus zijn “Kernfusie”
Inhoudelijk zouden we graag antwoorden krijgen op volgende vragen:
1. Wat is het?
2. Hoever staat het met de ontwikkeling?
3. Wat zij de eventuele problemen?
4. Wat zijn de voor- en nadelen t.o.v de kernsplitsing?
5. Wat zijn de gevaren eraan verbonden ?
6. Wat zijn de mogelijke toepassingen?
7. Op welke termijn mogen we de implementatie verwachten en in welke domeinen?
8. …
Het spreekt voor zich dat u volledig vrij bent aanpassingen aan bovenstaande aan te brengen en
uw eigen accenten te leggen.
De Voordracht zou doorgaan in de Salons Roskam, Roskamstraat 38 9820 Merelbeke.
Het programma ziet er als volgt uit
09.30u - 10.00u: Aankomst met koffie
10.00u Voorstelling van de spreker door onze Voorzitter 10.00u - 10.50u: Eerste deel
voordracht 10.50u - 11.10u: Koffie break 11.10u - 12.00u: Tweede deel voordracht 12.00u 12.15u: Vraag & antwoord sessie.
12.15u - 12.45u: Aperitief
12.45u Maaltijd
06 Juli 2021 (Eddy)
BBQ in Zevergem
De datum is vastgelegd.
26 Aug 2021 (Tony)
Hof ten Bosse
Tony heeB 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 €.
Gevraagd aan Toy het restaurant te contacteren ergens in april – mei en de voorgestelde datum
vast te leggen.
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Sep 2021 (Danny en Philippe)
Bezoek aan het luchtvaartmuseum Stampe en Vertongen in de voormiddag. Maal jd en
bezoek in 11 Gn (indien dit door 11 Gn wordt aanvaard)
Indien dit echter niet wordt aanvaard door 11 Gn, nemen we terug de tweede oplossing : ’s
morgens naar Sint Niklaas (pralines), maal jd in Sint Niklaas en in de namiddag bezoek aan
Stampe en Vertongen.
NIET openstellen voor andere verenigingen.
ITA BUS: Prijs : 500 € + 25 Euro voor de chauffeur?
Okt 21 (Roger)
Rondwandeling in Gent (thema)
Donderdag 18 Nov 2021 (Guy D M)
Tradi emaal jd in de ROSKAM
Donderdag 16 Dec 2021 (Philippe)
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe : bevrijding van België
Loca e : salons restaurant Caipirinha
OK voor Paul Bruynooghe voor nieuwe datum
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 Zo8egem),
Tel 054 500411, info@paterlieven.be, www.paterlieven.be van Ignace Van den Bosssche,
ignace@paterlieven.be
d. Paul Bruynooghe werkt aan een nieuwe uiteenze3ng 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 heeB de coordinaten. Voor
volgend jaar misschien.
j. Bezoek La Lorraine ( voorstel is van JP Strick via Philippe)
k. Bezoek aan Ieper? (voorstel van Janot)
9. Sportac#viteiten 2020
Voorbije ac#viteit: N/A
Toekoms#ge ac#viteit
Wat het petanque betreB : de zaak is gesloten wegens corona. Willy van Damme : wacht op de
reac ve van de zaak.
10. Financiën (op 01 01 21)
We zijn 2020 geëindigd met : 108, waarvan 80 eff, 1 levenslang, 14 weduwen en 13 sympathisanten
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Lidgeld 2021 :
- effectieve leden : 66
- weduwen : 12
- sympathisanten : 10
Samen dus : 88 leden, hetgeen naar de lage kant is.We hopen op een positieve reactie van de
leden 2020 die nog moeten betalen.
Nog te betalen :
– van de kas : nihil
– van de zichtrekening : Covid19 factuur van ITA-Cars op 31/12/2021 100,00 €, indien geen
opdracht voor ITA
– van de zichtrekening : 500,00 € af te trekken van de volgende factuur van Hof ten Bosse
– van de spaarrekening : nihil
Om nog meer gemo veerde leden te behouden stel ik nu reeds voor onze leden te melden
dat het bestuursorgaan, op de volgende GAV in maart 2021 zal voorstellen een bijkomende
kapitaalsvermindering door te voeren door de kas een gedeelte van de kostprijs van
bepaalde ac viteiten op zich te nemen. De leden moeten volgens mij zo snel mogelijk weten
hoe hun geld zal besteed worden.
Voor een ac viteit wordt de eﬀec eve prijs per persoon, lid van KVOO O Vl, en partner
vastgelegd op een bestuursvergadering. In geval van een ac viteit waar een bijdrage van de
kas noodzakelijk is zal aan de andere deelnemers een meerprijs worden gevraagd.
Een vergeten zaak : er werd in de #jd beslist dat de voorziter lid blij& van KVOO na#onaal.
Na opmerking van Guy W hebben we vastgesteld dat dit niet meer is gebeurd in 2020.
Ik heb aan na#onaal gevraagd mij de nodige gegevens door te spelen zodanig dat het
lidgeld 2021 voor KVOO Na#onaal nog betalen. Ik hou jullie op de hoogte.
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 :
Marc Van Vooren (Okt)
Jerome Van De Velde (Nov)
Deze mensen kunnen wij eren bij de eerste gelegenheid in het jaar 2021 samen met zij
die in 2021 80 of 90 jaar worden.
b. 80-jarigen 2021
Prosper Cleenwerck
Hendrik Cleymans
c. Voorstel Walter Slock
Voorstel 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 zijn. Een locatie die wel te overwegen is, is “de
Salons ’t Groenhof “ te Melle.
Prijs /kwaliteit is goed; referentie: “De orde van den Prince” beleggen daar hun
maandelijkse samenkomst.
Nog te bespreken later in een gewone bestuursvergadering na de coronacrisis
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d. 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.
e. Ledenvergadering en bestuursvergadering :
2021 : ik en Guy D M houden contact met het Srt van het Prov Comdo om te zien hoe
het gaat verlopen in 2021
f. De verslagen van de bestuursvergaderingen zullen ook verspreid worden naar de
leden. (zonder de bedragen van de kas)
g. Gepersonaliseerde postzegels? : voorstel van Eddy
h. Nieuwjaarswensen
Ik heb, als antwoord op hun wensen, onze nieuwjaarswensen verstuurd aan het
personeel van de Prov Sraf O Vl.
Tevens heb ik onze wensen verstuurd naar de Prov Comd (nog geen antwoord)
14. Datum vergadering bestuursorgaan 2021
Volgende vergadering bestuursorgaan: (a@ankelijk van de beslissing vanuit het Prov Comdo
en van de beslissingen wat de lock down betre&)
In afwach#ng : maandag 01 Feb 21 om 14.00 Hr via video-conferen#e)
De leden zullen verwiCgd worden van de data van de ledenvergaderingen in de
Leopoldskazerne, zodra deze terug normaal kunnen doorgaan. In afwach#ng blijven zij de
verslagen van het bestuursorgaan ontvangen
Marc Baelen
Voorzi8er

Guy De Mol
Secretaris
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