Bestuursvergadering van 15 Feb 2022
1. Aanwezigen: (7) Marc Baelen, Guy De Mol, Philippe Barbaix, Guy Weysen, Danny Van Poucke, Roger
Masselis, Koopman Freddy
2. Verontschuldigd: (1) Eddy Ostir
3. Goedkeuring vorige verslag
Verslag 18 01 2022 : goedgekeurd
4. Voorbije activiteiten
Toekomstige activiteiten
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 :
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. …
Programma
09.45u – 10.00u: Aankomst
10.00u – 11.00u: Eerste deel van de conferentie
11.00u – 11.15u: korte pauze
11.15u – 12.00u: Tweede deel van de conferentie
12.00u – 12.15u: Vraag-en-antwoordperiode
12.15u
: Aperitief en maaltijd
De Voordracht gaat door in de Salons Roskam, Roskamstraat 38 9820 Merelbeke.
All-in Leden KVOO-O.Vl en leden van bevriende organisaties (M&M, KKROG) : €60 pp
Enkel voordracht: €5 pp
De receptie en de maaltijd zal een verbeterde maaltijd worden ter compensatie van het wegvallen van
de Nieuwjaarsreceptie
Zusterverenigingen : welkom
Uitnodiging verstuurd op 27 Jan 22
Aantal ingeschrevenen tot nu : 50 + 4 (geen maaltijd) waarvan 6+1 van andere verenigingen
09 Mar 2022
GAV
- 10.00u tot 10.30u: aankomst met koffie, thee, fruitsap en versnaperingen (Andere dranken vóór
de receptie zijn individueel en direct te betalen)
- 10.30u tot 12.00u: Vergadering voor de effectieve leden
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DAGORDE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

1. Opname aanwezigheden door de secretaris
2. Herdenking van de in 2021overleden leden
3. Goedkeuring van de notulen van de GAV van 17 maart 2021
4. Activiteitenverslag 2021 met commentaar door de Voorzitter
5. Financieel verslag door de Penningmeester
6. Verslag van de rekeningtoezichters – Goedkeuring rekeningen - Kwijting aan Bestuursorgaan
7. Budgettaire vooruitzichten voor 2022 door de Penningmeester
8. Benoemen van 2 effectieve leden als rekeningtoezichter.
9. (Her)verkiezing leden Bestuursorgaan.
10. Bespreking agendapunten
• Lidgeld 2023
• Problematiek van het Voorzitterschap
• Eventueel door de leden aangebrachte punten
11. Slotbeschouwingen door de Voorzitter

- 12.00u tot 12.45u: Receptie met huldiging uittredende leden van het Bestuursorgaan en verwelkoming
nieuwe of herkozen leden Bestuurders.
- 13.00u: Maaltijd
Bijdrage: All – in: €55 per persoon (werkelijke kostprijs €65pp!! Kas komt voor €10 pp tussen)
Enkel koffie bij aankomst & break : €5
Koffie bij aankomst, break en receptie : €19
28 Apr 2022 (Eddy Ostir)
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
Maaltijd : lunch in de Roskam
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 : € 50,00
Neemt deel aan deze voordracht : Prof Kristiaan Van Laecke (ILVO) (t.e.m. aperitief)
Zusterverenigingen :: welkom
05 Mei 2022 ( Danny Van Poucke)
Daguitstap bezoek aan de Abdij van Zevenkerken.
8u30 vertrek parking Carrefour Sint Denijs-Westrem, Bus is gereserveerd.
9u30 Aankomst abdij waar E.H. Nicolas ons zal ontvangen,
Rondleiding in de abdij – stukje geschiedenis en situatie gedurende de laatste dagen van de 18-daagse
Veldtocht.
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12u30 Middageten in restaurant van de abdij (menu volgt),
14u00 Op het Mil kerkhof gelegen in de tuin van de abdij, het verhaal van een jonge Gentenaar (soldaat
22ste linie),
14u30 Koffie met gebak,
15u30 Back home,
16u30 Terug in Gent.
Richtprijs all-in – € 55 per persoon.
Openstellen voor niet-leden.
Bus is vastgelegd.
Alle prijzen opnieuw checken want de prijzen zijn sterk opgeslagen.
Antwoord tegen volgende bestuursvergadering op 05 Apr 22
Donderdag 02 Jun 2022 (door Philippe en misschien Eddy)
Golf initiatie in de Wase Golf en maaltijd.
Deelnemers reizen met Pers Vtg, eventueel in pool.
Zo kan wie wil langer blijven voor de professionele initiatie (en de rest voor baractiviteiten).
10.00 RV. Koffie.
10.30 Voorstelling van het project (golf, recent ook tennis en padel) en uitleg over de administratieve
problemen bij het verkrijgen van de nodige vergunningen.
Bezoek aan de terreinen.
12.00 aperitief (cava, wijn, bier,... naar keuze)
voorgerecht
hoofdgerecht
2 glazen water of wijn
koffie
14.00 puttingwedstrijd op de oefengreen met fles cava voor de winnaar
Mits supplement €20 pp professionele golfinitiatie (minstens 5 personen!)
Deze activiteiten gebeuren samen, dus een deel speelt de puttingwedstrijd, wie wil volgt de
profinitiatie. Ik stel voor de nodige €20 te storten bij inschrijving.
Eindbeschouwing in de bar (misschien in 2 groepen volgens activiteit).
Drankje ong. € 3,50 inbegrepen bij inschrijving.
Kostprijs pp: € 29. (of 29 + 20)
Deelnameprijs: voorstel: 35 all-in, met initiatie 55.
Donderdag 09 Jun 2022
Galaconcert Prov Comdo.

05 Jul 2022 (Marc)
Contact nemen met Carlos Quinto: mail is verstuurd voor contact met Carlos Quinto
De datum komt overeen met de datum van een ledenvergadering (OK) : BBQ in de Carlos Quinto
Ongeveer 40 man. Kostprijs af te spreken.
Marc probeert de baas van de Carlos Quinto te bereiken
Aug 2022 (Roger)
Gastronomische maaltijd organiseren. Voorstel : weer in Hof ten Bos (prijs : ongeveer € 65,00 per
persoon)
Sep 2022 (Bart Smet)
Uitnodiging van Gen Maj Vincent Descheemaeker in Gavere (waar een Cie para van het 3 Bn Para is
gehuisvest)
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)
Indien de maaltijd niet in de kazerne in Gavere kan, dan uitwijken naar een Brasserie in de beurt (Bijv
Brasserie De Post waar we ook vroeger reeds geweest zijn)
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Bart Smet heeft ons voorstel overgemaakt aan de Generaal, wij wachten op antwoord.
Hieronder de twee antwoorden van Vincent.
Er is blijkbaar iets misgelopen met de mail van 27/12/2021.
Nochtans verdwijnen mails met "@mil.be" niet in mijn spam maar worden doorgestuurd naar mijn
KVOO-folder ...
Misschien probleempje bij Telenet.
Ik heb Vincent voorgesteld dat jij (Guy DM)en/of de voorzitter verder coördineert met hem. Jullie
en het bestuur hebben het beste zicht op de kalender en de beschikbaarheden locatie, 3 Cie etc.
Ik hou je op de hoogte van zijn antwoord!

25 Okt 2022 (Danny Van Poucke)
Bezoek 11 Gn.
- 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
Hr. Gelieve mij een seintje te geven indien u interesse heeft voor dit programma en mij desgevallend
enkele mogelijke periodes op te geven. Wij zullen dan bekijken welke van de opgegeven periodes het
best overeen stemt met ons programma.
Kostprijs van het middagmaal: De prijs voor een middagmaal (soep-hoofdgerecht-dessert-water-koffie)
voor bezoekende groepen is vastgelegd op 7,50 euro.
Antwoord van Comd 11 Gn : We zullen dit vastleggen op dinsdag 25 Okt, onder voorbehoud van de
eventuele geldende coronamaatregelen op dat moment (mail met gegevens van de Comd doorgestuurd)
24 Nov 22
Traditiemaaltijd
14 Dec 22
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe (maaltijd gratis): 10 Mei 1940, inval in België
Waarschijnlijk in de Caipirinha
5. Reserveactiviteiten
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 Zottegem),
Tel 054 500411, info@paterlieven.be, www.paterlieven.be van Ignace Van den Bosssche,
ignace@paterlieven.be
d. Paul Bruynooghe werkt aan een nieuwe uiteenzetting 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. Gratis 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 heeft de coordinaten. Voor
volgend jaar misschien.
j. Bezoek La Lorraine ( voorstel Philippe)
k. Bezoek aan Ieper? (voorstel van Janot)
l. “LEIF” i.v.m. vroegtijdige zorgplanning! Kostprijs : € 100,00 (voorstel Eddy)
m. Voorstellen Jeanot Van Steenlandt
Beheer spoorwegennet/station
Bezoek tuinen van Laken
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Tuinen van Meise
Brandwondencentrum in Nederoverheembeek + CDSCAzetel
Botanische tuin Gent + museum
Pareto = Vermogensbeheer en gunstige successie planning
Ghelamco arena
7. Sportactiviteiten
Voorbije activiteit: N/A
Toekomstige activiteit
Daar het aantal deelnemers aan een sportactiviteit ZEER laag is, hebben we besloten de sportactiviteiten
opnieuw te activeren als de corona het ons toelaat. Beslissing : later
8. Financiën 13/02/22
Kas is gezond
Aanvraag subsidies van Stad Gent : Doc werd doorgestuurd naar de stad
9. Confederatie
nihil
10. 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.
Na discussie werd beslist de huidige politiek in dat verband te behouden. De mensen weten hoe de vork
in de steel zit. Bij te agressieve reacties van leden zal en moet het bestuur tussen komen. De foto’s zullen
evenwelke niet meer via onze Website verspreid worden maar wel via een aparte link
met de vermelding dat de ontvangers, binnen het kader van de GDPR, de foto’s niet verder mogen
verspreiden.
11 Voorlopig ledenbestand op 13/02/2022 : totaal 90 (10 nog NIET betaald)
- effectieve leden 66 (+ 4 nog NIET betaald)
- effectieve leden levenslang 1
- weduwen 14 (+ 5 nog NIET betaald)
- sympathisanten 9 (+ 1 nog NIET betaald).

12. Allerlei
80-en 90-jarigen 2022
Hendrik Cleymans (Later gezien niet aanwezig op 18/11)
Cyriel Debruyne (29/12/2021)
De Pauw : 90 jaar
12. Datum vergadering bestuursorgaan 2022
De Prov Comd beslist het volgende : Gezien de huidige situatie is het “niet-gebruik” verlengd tot eind
februari 2022
Volgende vergadering : 09 Mar 2022 (GAV)
Marc Baelen
Voorzitter

Guy De Mol
Secretaris
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