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VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 Okt 2010 

 

 

Op 21 Okt 10 vond de algemene statutaire vergadering plaats in de Villa Astrid te 

Leopoldsburg. De vergadering werd om 1400 Hr geopend door LtGen b.d. Leo VAN 

DEN BOSCH. 

 

 1. Deelnemers. 

 

  a. Op datum van 21 Okt  telde de VZW 344 leden. 

 

  b. Aanwezige en verontschuldigde leden 

 

   (1) 161 leden waren tegenwoordig op de vergadering. 

   (2) 183 leden lieten zich verontschuldigen. 

 

 2. Dagorde 

 

  a. Openingswoord van de voorzitter 

 

   De Voorzitter dankt alle aanwezige Lansiers voor hun talrijke opkomst 

en is zeer tevreden dat de drie categorieën talrijk aanwezig zijn.  

   Hij bedankt al het personeel dat mee geholpen heeft bij de ontbinding 

van het Regiment en maakt de groeten over van de laatste KorpsComd , 

LtKol SBH Van Ryckeghem, die op 21 Okt vertrokken is naar 

Afghanistan. 

   Hij bedankt eveneens het personeel dat mee gewerkt heeft bij de afvoer 

en het wegbrengen van het patrimonium: Lt Engelen, ADC Steppe, 1CC 

Brebels, 1CC Vanhoven en CLC Brulmans) 

 

  b. Ontvangst en nazicht van eventuele volmachten 

 

 De afgevaardigde beheerder deelt mee dat hij 90 volmachten heeft 

ontvangen. Dit brengt het aantal stemgerechtigde leden op 251 en laat 

dus de vergadering toe om geldig te zetelen. 

 

 

 

 

 

 



   

c. Kandidaten voor de beheerraad 

 

Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld voor de beheerraad: 

Ere Maj Bogaerts, LtKol b.d. Cuylits, OWM Fonteyn, WM b.d. Gevers, 

AdjtChef Groenen, 1BrigChef Labat, Cdt b.d. Marin, Maj b.d. Quinteyn, 

Kol SBH b.d. Ryckmans, Maj Smout, AdjtMaj Steppe, Maj Clicteur, Lt 

Vandecauter, 1BrigChef Vandevoorde, LtGen b.d. Van Den Bosch, Kol 

SBH Wouters Michel, Lt Torfs. 

 Zij worden aanvaard met eenparigheid van stemmen door de Algemene 

Vergadering. 

 De beheerraad heeft nadien uit zijn leden volgende bestuursfuncties 

verkozen: 

 Voorzitter:   LtGen b.d. VAN DEN BOSCH 

 Ondervoorzitters: AdjtMaj STEPPE 

     1BrigChef VAN DE VOORDE 

 Penningmeester:  OWM FONTEYN 

 Secretaris:  AdjtChef GROENEN 

 

  d. Financiële Situatie 

 

   Cdt OOMS geeft een overzicht van de financiële situatie op 21 oktober 

2010:  

 

  e. Controle boekhouding 2011 

 

Jaarlijks worden er op de Algemene Vergadering vrijwilligers gevraagd 

die de boekhouding van het lopende jaar willen controleren. 

Voor 2011 hebben volgende leden zich gemeld: 

 Kol SBH MAES 

 Cdt b.d. BROUNS 

Zij zullen in de loop van 2011 gecontacteerd worden om een datum af te 

spreken. 

 

f. Vragen/Voorstellen 

 

 Er werden een aantal voorstellen/vragen geformuleerd door de leden. 

LtGen b.d. VAN DEN BOSCH legt uit dat in februari 2011 de nieuwe 

beheerraad zal vergaderen. Op deze vergadering zullen onder andere 

volgende agendapunten behandeld worden: 

(1) Uniforme kledij (jas of broek of das) voor de Verbroedering. Deze  

  kan dan gedragen worden bij officiële aangelegenheden. 

 (2) Een kandidaat die wil optreden als vaandeldrager bij officiële  

   aangelegenheden.  

 (3) Welke activiteiten/uitstappen zullen er georganiseerd worden? 

  Volgende voorstellen werden reeds gedaan: 

    -  Jaarlijks familiefeest (formule zoals laatste Regiment feesten  

   2/4L). Dit kan voorafgegaan worden door een rondleiding in het  

    garnizoen Leopoldsburg. 

 



   

 (4) Georganiseerde uitstappen: Euskirchen, Soest,…. 

(5) Webiste/Tijdschrift van de Verbroedering. Er wordt voorlopig  

   geopteerd voor de Website. Adjt NELISSEN doet een korte uitleg  

  over de bestaande website:www.2-4regtlansiers.be.tt    

  Deze is gratis voor alle leden van de Verbroedering. 

 

g. Allerlei 

  

 (1) De tradities van het 2/4 Lansiers worden overgenomen door CBOS  

  Noord (centrum voor basisopleiding) in Leopoldsburg. 

  Dit betekent dat het adres en het secretariaat van de Verbroedering  

  overgaan naar:  Kwartier Majoor LIBRECHT 

        3970 LEOPOLDSBURG 

 (2) Het patrimonium werd verdeeld over volgende plaatsen: 

 1C/1Gr, Bvr/5Li, De Panne, Thimister, Dagen van het paard (Cdt  

   b.d. Pierre). 

  Het patrimonium werd volledig geïnventariseerd en zal jaarlijks  

   gecontroleerd worden door leden van de werkgroep patrimonium. 

  Het verslag van de controle zal voorgelegd op de jaarlijkse  

  Algemene Vergadering. 

 

h. Lidmaatschap 

 

 Op datum van 21 oktober waren er 98 Lansiers die zich oorspronkelijk 

aangemeld hadden als lid, maar geen antwoord gegeven hebben op de 

uitnodiging Algemene Vergadering/ lid worden van de Verbroedering. 

 Deze Lansiers zullen ook dit verslag ontvangen en ik vraag dan ook aan 

hen om ons alsnog een antwoord te geven. Dit kan tot 24 Dec 10 bij Cdt 

OOMS (patrick.ooms2@mil.be). Nadien kan men zich aanmelden bij 

AdjtChef GROENEN (ronny.groenen@mil.be). 

 Het bedrag van € 7 kan gestort worden op het rekeningnummer: 

   853-8815669-50 

 Met vermelding van uw naam en lidmaatschap 2011 

    

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  Leo VAN DEN BOSCH 

  Luitenant-generaal b.d. 

  Voorzitter 
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