Ledenvergadering 7 juni 2022

1. AANWEZIGEN : Marc Baelen, Philippe Barbaix, Marcel Danau, Jan De Schrijver,
Marc De Schrijver, Roger Masselis, Guy Weysen
2. VERONTSCHULDIGD: Guy De Mol, Freddy Koopman, Frank De Coster, Eddy
Ostir
3. VOORBIJE ACTIVITEITEN
Donderdag 05 Mei 22. Daguitstap bezoek aan de Abdij van Zevenkerken.
Er waren 21 deelnemers.
Tijdens de koffie kregen ze een interessante uitleg over het ontstaan van de abdij
aangevuld met de huidige problematiek.
Na de rondgang in de abdij, verzameling in de bistro verbonden aan de abdij voor het
middagmaal. Daarna een bezoek aan de Belgische Militaire begraafplaats, verscholen
in de tuin van de abdij waar Danïel een kort verhaal bracht over de situatie tijdens de
18 daagse Veldtocht en de bijdrage 22 ste Linie Regiment.
Terug in de bistro voor koffie met stukje fruittaart en rond 17u00 huiswaarts met
aankomst te Sint Denijs Westrem rond 18u00.
Deze uitstap kon rekenen op de waardering van al de deelnemers. De briefing en
rondleiding van E.H. Nikolaas waren zeer interessant , het eten was zeer goed en de
namiddagbriefing op het militair kerkhof door Daniël was eveneens zeer leerrijk en
uitstekend.
Kortom een zeer geslaagde activiteit waaraan spijtig genoeg te weinig leden
deelnamen. De afwezigen hadden eens te meer ongelijk
Donderdag 02 Jun 22 : Golfinitiatie in de Wase Golf met maaltijd.
Aantal deelnemers : 7 (zeven). Iedereen die aanwezig was op de activiteit was
tevreden. De presentatie ter plaatse was interessant en het eten was goed.
De voorzitter merkt op dat busreizen problematisch zouden kunnen worden bij een
gering aantal deelnemers. Het bestuur had voorzichtigheidshalve geopteerd voor
persoonlijk vervoer naar de Wase Golf. Indien men gekozen had voor een busreis dan
zou de kas ongeveer 400 € hebben moeten bijdragen.
Jan De Schrijver merkt op dat er bedrijven zijn die vervoer met busje en zonder
chauffeur (Max 8 personen) aanbieden. Het bestuur zal deze optie bekijken.
In elk geval zal, voor elke activiteit met een busreis, de Secretaris 2 maanden op
voorhand vragen wie er wil deelnemen, om zo een beter zicht te hebben op de
kostprijs.
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4. TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN

Donderdag 09 Jun 22 : Galaconcert Prov Comdo
Optreden van de Muziekkapel van de Gidsen en Natalia – zie folder Prov Comdo
Ingeschrevenen ontvingen hun toegangskaarten.
Dinsdag 05 Jul 22 Barbecue in de Carlos Quinto (Contactpersoon Marc)
Plaats :
Salons Carlos Quinto in het hart van Gent
Kammerstraat 20
9000- Gent
De uitnodigingen werden verstuurd
PRIJS ALL IN : €60 pp
Dranken NA de koffie zijn onmiddellijk zelf te betalen
INSCHRIJVING
Door storting op rekening KVOO-O.Vl IBAN BE29 0682 0350 0064 met vermelding
van aantal personen en dit ten laatste op donderdag 25 juni (geld op de rekening)
De uitnodigingen werden verstuurd
Donderdag 25 Aug 2022 Gastronomische maaltijd (Contactpersoon Roger)
Plaats: Hof Ten Bosse – Ten Bosse 14 – 9070 Heusden-Destelbergen
Prijs All in: 74,50 € ( tussenkomst kas 9,50 €)  65 € te betalen per deelnemer
De uitnodigingen werden verstuurd,
Inschrijven: Door storting op rekening IBAN BE 29 0682 0350 0064 van KVOO-O.Vl
en dit ten laatste op 18 aug 2022 (geld op rekening).
In geval van problemen, bel naar Roger Masselis GSM: 0494/421289
Donderdag 15 Sep 22 Uiteenzetting over "De operationele inzet van de BE
Defensie", meer bepaald door de SOF (Special Operations Forces)
(Contactpersoon Guy DM)
Door Gen Maj Vincent Descheemaeker.
Activiteit in de Roskam, gevolgd door een lunch. De uitnodiging wordt nog deze
maand verstuurd.
Donderdag 24 Nov 22 Traditiemaaltijd (Guy De Mol)
Zoals gewoonlijk in de Roskam.
Verdere inlichtingen volgen op de uitnodiging
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Woensdag 14 Dec 22 Spreekbeurt door Paul Bruynooghe : 10 Mei 1940, inval
in België. In Caipirinha. (Philippe)
Er is een akkoord met de spreker.
Jan 23 Nieuwjaarsreceptie
5. SPORTACTIVITEITEN

Freddy heeft contacten met een pétanquezaal en een bowling.
De interesse voor de sportactiviteiten is gering.
Jullie worden ingelicht over de verdere evoluties

6. Financiën
Zijn nog steeds gezond

7. Website
www.kvoo-ovl.be is in orde.
8. Allerlei

Marcel Danau overhandigt de voorzitter een folder over een tentoonstelling in het
Archeocentrum Velzeke met als onderwerp : Over vliegen, vallen … en opgraven.
Luchtvaartgeschiedenis : dromen en riskeren, vooruitgang en tegenslag, vallen en
opstaan.
De aanwezigen vinden het een interessant thema. Het bestuur neemt het idee mee
naar de volgende bestuursvergadering.
Bedankt, Marcel.

9. DATUM VOLGENDE VERGADERING
5 juli 2022 ter gelegenheid van de BBQ

Roger Masselis
Voorzitter

Guy De Mol
Secretaris
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