Ledenvergadering 3 mei 2022

1. AANWEZIGEN : Roger Masselis, Guy De Mol, Philippe Barbaix, Daniël Van
Poucke, Freddy Koopman, Jan De Schrijver, Johan Vermeire, André Vermeiren
2. VERONTSCHULDIGD: Marc Baelen, Guy Weysen, Dieter Christophe, Jerome Van
De Velde, Frank De Coster
3. VOORBIJE ACTIVITEITEN

Dinsdag 26 april 2022
Voordracht door Prof. Geert Deconinck over de elektriciteitsvoorziening voor
de volgende decennia : decentraal en data gedreven.
Zeer interessante voordracht. Het thema werd door de professor op een aangename
en begrijpelijke wijze gebracht en was aangepast aan het kennisniveau van de
toehoorders. De afwezigen hadden ongelijk.
De maaltijd was in orde, er waren geen negatieve commentaren. De dranken bij de
maaltijd waren minder gul dan gewoonlijk

Dinsdag 03 Mei 2022
Ontmoetingsmoment Prov Comd in Borluut om 14:00 uur
Briefing i.v.m. archivering
Het bestuur was aanwezig.
Eens over spreken op volgende vergadering bestuursorgaan.

4. TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN

Donderdag 05 Mei 2022
Daguitstap bezoek aan de Abdij van Zevenkerken.
De uitnodigingen werden verstuurd. Er zijn 20 deelnemers.
Door het beperkt aantal deelnemers bij activiteiten met busreizen kunnen er in de
toekomst problemen ontstaan, omdat de kas telkens moet tussenkomen voor het
betalen van de bus. De bestuur zal zich hierover beraden.

Donderdag 09 Jun 2022
Golf initiatie in de Wase Golf en maaltijd.
De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.
Verplaatsing gebeurt met persoonlijk voertuig. Carpooling is aangeraden
Deelnameprijs* : 35 € all-in, met initiatie 55 €.
* Deelnameprijs geldt tot en met het drankje bij de eindbeschouwing. Eventuele bestellingen nadien dienen onmiddellijk zelf betaald te worden.
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Donderdag 09 Jun 2022 :
Galaconcert Prov Comdo.
Optreden van Natalia – zie folder Prov Comdo
Dinsdag 5 Jul 2022
Barbecue in de Carlos Quinto
Eten ( 30 €):
- Vlees : worstjes (BBQ, merguez, witte pens), entrecôte, kipkotelet, lamsbout
- Vis : zalm in jasje, gevulde sardientjes
- Saladbar met o.a. tabouleh, pastasalade, rijstsalade, rodebietsalade, tomaten,
boontjes, sla mix, wortel, witte kool
- Aardappel in de schil met kruidenboter
- Koude sausjes
- Ratatouille niçoise
Drank (30 €)
- 1 uur aperitief (cava) met hapjes
- Dranken tijdens het eten (wijn, waters, frisdranken, lichte bieren)
- Koffie of thee
Prijs : 60 €
Donderdag 25 Aug 2022
Gastronomische maaltijd in Hof ten Bosse in Heusden
Menu
Sprankelend aperitief vergezeld van een amuse van kleine proeverijen (+/- 1u)
Methode Champenoise Brut en fruitsap
Voorgerecht
- Licht gegratineerde carpaccio van tonijn met toetsen van Gentse Thierenteyn en
krullen van parmesan
Champagnesorbet Delice Hof Ten Bosse
Hoofdgerecht
- Op houtvuur gegrild marcassin Château Ciceron op smaak gebracht met herbes
de Pays d’Oc, nuance van rabarbergel & abricot
Verrassingsdessert van de chef Patissier
Mokka- en theeverwennerij
(inclusief, huiswijnen, water en andere lichte dranken tot en met de koffie)
Prijs : 74,50 € De kas komt tussen voor 9,50 €) à 65 € te betalen per deelnemer
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15 Sep 2022
Uiteenzetting over "de operationele inzet van de BEL Defensie" door Gen Maj
Vincent Descheemaeker. Indien er vragen zouden zijn over de SOF Cap is de
Generaal bereid er op te antwoorden.
Contactpersoon KVOO-O.Vl: Guy DM
Verdere toelichtingen (plaats, tijd, maaltijd, …) volgen

Dinsdag 25 Okt 2022
Bezoek 11 Gn
-

Daniël en Marc onderhouden het contact met 11 Gn
De secretaris zal twee maanden op voorhand vragen wie wil deelnemen. Dit
is nodig om grootte bus van de bus te bepalen

Donderdag 24 Nov 22
Traditiemaaltijd
Zoals gewoonlijk in de Roskam
Menu wordt toegestuurd met uitnodiging

Maandag 14 Dec 22
Spreekbeurt door Paul Bruynooghe : 10 Mei 1940, inval in België. In
Caipirinha. Spreekbeurt wordt gevolgd door een maaltijd

5. SPORTACTIVITEITEN
Kunnen nog doorgaan mits organisator 4 weken voor de activiteit zicht heeft op het
aantal deelnemers.

6.

FINANCIËN
Gezond.
Met felicitaties voor de inspanning van de penningmeester die de zaken minutieus
opvolgt !!!

7. CONFEDERATIE
nihil
8.

WEBSITE
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Is in orde. Ter herinnering onze website: www.kvoo-ovl.be
Op een vroegere GAV gingen onze leden akkoord met het verder maken van foto’s
van onze activiteiten en het tijdelijk publiceren ervan op onze website. Tot nu toe
geen klachten
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 even wel 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

9. LEDENBESTAND OP HEDEN
totaal 95
- effectieve leden 69
- effectieve leden levenslang 1
- weduwen 15
- sympathisanten 10

10. DATUM VOLGENDE VERGADERING
7 juni 2022 in Borluut

Roger Masselis
Voorzitter

Guy De Mol
Secretaris

4

