Ledenvergadering van 09 Nov 21
1. Aanwezigen: (8) Roger Masselis, Guy De Mol, Guy Weysen, Daniël Van Poucke, Freddy Koopman, Jan
De Schrijver, Dieter Christophe, Willy Chatelet.
2. Verontschuldigd: ( 6 ) Marc Baelen, Philippe Barbaix, Eddy Ostir, Jerome Van De Velde, Marcel
Danau, Arthur Nelis.
3. Voorbije activiteiten
07 Okt 2021 : zeer interessante rondleiding in Gent, gevolgd met een zeer smakelijke maaltijd in de
Carlos Quinto.
De vraag werd zelfs gesteld of de BBQ van volgend jaar daar ook zou kunnen plaatsgrijpen : positief
antwoord van de aanwezigen
4. Toekomstige activiteiten
Donderdag 18 Nov 2021 (Guy D M)
Traditiemaaltijd in de ROSKAM
De uitnodiging is verspreid. Antwoord tegen 10 Nov. Kostprijs € 65,00
Aantal ingeschrevenen : 42 (deadline : 10/11/2021)
OPGELET/ CORONA SAFETY PASS IS VEREIST!!
Donderdag 02 Dec 2021
Galaconcert Prov Comdo
Donderdag 16 Dec 2021 (Philippe)
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe (maaltijd spreker gratis): 10 Mei 1940, inval in België
Locatie : salons restaurant Caipirinha
Datum OK voor Paul Bruynooghe en Caipirinha
De uitnodigingen werden verspreid en leden van bevriende verenigingen worden ook uitgenodigd aan
dezelfde prijs.
Prijs all-in: 55.00 euro; voordracht en aperitief : € 12,00 per persoon.
Inschrijven vóór 08 Dec 21
Aantal ingeschrevenen : (deadline 08/12/2021)
Planning 2022
20 Jan 2022
Nieuwjaarsreceptie in de ROSKAM
24 Feb 2022 (Guy D M)
Prof Dr Ir J M Noterdaeme zal een uiteenzetting geven in de Roskam.
Voorstel van Guy D M doorgestuurd naar de spreker :
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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 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 : Bruto prijs : € 65,00
09 Mar 2022
GAV
Apr 2022 (juiste datum te bepalen door Eddy met de Prof.)
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
Mei 2022 ( Danny Van Poucke)
Zevenkerken.
Vertrek om 08.30 Hr in Sint Denijs Westrem
Geschiedenis abdij – gebeurtenissen WOII
(Vaandels – ambulance ed.)
12u00 Middageten
Apéro (ze hebben zelfs Orval fris staan)
Soep v/d Dag
Menu v/d Dag (ook meer uitleg op RvB: later)
Koffie met taart.
14u30 Kerkhof (soldaat 22ste linie)
15u30 Back home
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16u30 Gent
Kostprijs : € 55,00
Open stellen voor niet-leden
09 Jun 22 (door Philippe en (misschien) Eddy)
Initiatie golf met maaltijd
Verplaatsing met bus.
Juiste gegevens tegen begin april wanneer de prijs gekend is en het doenbaar is.
05 Jul 22
BBQ in de Carlos Quinto
Ook de datum van de ledenvergadering
Aug 22
Gastronomische maaltijd
Sep 2022 (Bart Smet)
Uitnodiging van Gen Maj Vincent Descheemaeker in Gavere (waar een Cie para van het 3 Bn Para is
gehuisvestigd)
Uiteenzetting : SOR (Special forces) en SOCOM (Special Operations Command
Vragen aan Bart om de juiste datum te bepalen (niet te vergeten dat wij of een dinsdag of een
donderdag wensen)
Voorstel Philippe : vragen of deze activiteit kan doorgaan in Gavere (spreekbeurt en maaltijd)Vertrek
Okt 2022 (Danny Van Poucke)
Bezoek 11 Gn.
Voorstel : 2de helft van Okt : 25 of 27 Okt 22
- Briefing over 11 Bn Gn (+/- anderhalf uur)
- Rondleiding in onze traditiezaal (+/- EEN uur)
- Middagmaal (dagmenu, speciale menu’s zijn niet mogelijk)
Dit programma zou dan starten omstreeks 09.00 Hr in de ochtend en beëindigd zijn omstreeks 13.00 H
Kostprijs van het middagmaal : De prijs voor een middagmaal (soep-hoofdgerecht-dessert-waterkoffie) voor bezoekende groepen is vastgelegd op 7,50 euro.
24 Nov 22
Traditiemaaltijd
7. Sportactiviteiten 2021
Toekomstige activiteit
Badminton : Willy deelt ook mee dat er nog elke week Badminton gespeeld wordt. Wie zich geroepen
voelt om de ploeg te versterking kan rechtstreeks contact opnemen met Willy Van Damme
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Woensdag 20 Okt om 19.00 Hr : In bowling Rozenhof Rozenstraat 62, 9910 Ursel (zie bijlage)
Om alle moeilijkheden te vermijden is het beter dat de deelnemers zelf ter plaatse betalen, zoals voor de
andere sportactiviteiten, in plaats van via onze zichtrekening (Verschoven naar latere datum)
13 Sep 22 : De jaarlijkse activiteit door het Prov Comdo te Ursel : Vrijheid in Zicht (dit jaar namen 1200 mensen
deel

7. Financiën
Toestand van de kas: gezond
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. Allerlei

11. Rondvraag
- We bekijken of het de moeite loont een activiteit te voorzien om de bunker in het stadspark te
bezoeken. Antwoord van Dieter : Het loont de moeite niet, want de bunker trekt op niets (sic😉).
- Daniël Van Poucke vraagt of het nog de moeite loont om verder sportactiviteiten te organiseren,
gelet op de geringe interesse en de verloren tijd die de organisatie met zich meebrengt.
- Jan de Schrijver stelt voor om de sportactiviteit eventueel te vervangen door een korte wandeling
in Gent, na de ledenvergadering

12. DATA LEDENVERGADERINGEN
De vergaderingen mogen plaatsgrijpen op de 1ste dinsdag van de maan vanaf 14.00 Hr. Drank zal
voorzien zijn.
Vandaag waren er naast de 5 bestuursleden nog 3 leden aanwezig
De volgende ledenvergadering : op 07 Dec 21

Guy De Mol
Secretaris
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