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Beste vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op:
Een voordracht met als thema ” De operationele inzet van de BE Defensie”
Donderdag 15 september 2022
Door GenMaj Vincent Descheemaeker
Onderstafchef Operaties en Training

Voorafgaande opmerking :
Deze voordracht staat open voor de leden van M&M en de KKROG
Het betreft hier een bijeenkomst waar mogelijks foto’s zullen genomen worden die kunnen gepubliceerd
worden. Gelieve bij het begin van de voordracht de fotograaf te verwittigen indien u NIET op de foto’s
wenst te staan.
Plaats: Salons ROSKAM – Roskamstraat 38 – 9820 Merelbeke
Programma en timing:
09u30 – 10u00 : Ontvangst met koffie, thee, geserveerd met een croissantje en cake.
10u00 :
Voorstellen van de spreker,
10u00 – 10u50 : Eerste deel van de voordracht
10u50 – 11u10 : Koffiepauze met koffie, thee, frisdrank en versnapering
11u10 – 12u00 : Tweede deel van de voordracht, gevolgd door vragen en antwoord.
12u15 – 12u45 : Aperitief
12u45 :
Maaltijd
Menu:
Aperitief ( 2 x bediening Schuimwijn , fruitsap , of Biertje )met verfijnde Hapjes ( 3 st )
**
Meunière gebakken Roggevleugel , met bruisende boter , kappertjes ,
peterselie - spinaziepureetje , en citroen .
**
Mascarponemousse met crumble van Speculaas , Chantillycrème , en Parfum van Passie en Mangovruchten
.
**
Waters en wijnen tijdens de maaltijd
**
Mokka en Versnaperingen .
Deelname enkel voordracht + koffie = 10 Euro pp
Deelname ALL-IN voor leden bevriende verenigingen = 63 Euro pp *
Deelname ALL-IN leden KVOO O-Vl : 60 Euro pp *

*All-in formule geldt tot de mokka en versnaperingen. Eventuele bestellingen nadien dienen
onmiddellijk betaald te worden.
Inschrijven : Door overschrijving op bankrekening Nr. BE29 0682 0350 0064 – BIC GKCC BE BB ten
laatste op 08 september 2022 (Geld op de rekening).
Bij problemen bel de secretaris op 0483/486233.

Roger Masselis
Voorzitter KVOO-O.Vl

“Wij vragen u kennis te willen nemen van onze privacyverklaring die gepubliceerd werd op onze website”

