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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 12 Okt 11. 

Op 12 Okt 11 vond de statutaire Algemene 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 12 Okt 11 telde de VZW 460 Leden. 
b. Aanwezige en verontschuldigde leden 

(1) 91 leden waren tegenwoordig op de vergadering 
(2) 126 leden lieten zich verontschuldigen 
(3) 243 leden hebben geen gevolg gegeven aan de oproep 

 
2. Dagorde 

a. Openingswoord van de Voorzitter 
De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun opkomst en is tevreden dat de drie categorieën 
vertegenwoordigd zijn 

 
b. Ontvangst en nazicht van eventuele volmachten 

De secretaris deelt mee dat hij 64 volmachten ontvangen heeft. Dit brengt het aantal 
stemgerechtigde leden op 155 en laat dus de vergadering toe om geldig te zetelen 

 
c. Website 

Adjudant Peter JAENEN geeft een beschrijving en uitleg over de website die hij gecreëerd heeft 
ten voordele van onze Verbroedering. 
Website: www.verbroedering24L.tk 

 
d. Voordracht van Adjudant Peter JAENEN als erelid 

Adjudant Peter JAENEN wordt voorgedragen als erelid  
( De AV aanvaardt dit voorstel met algemeenheid van stemmen ) 
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e. Stand van zaken ivm de samenwerking CBOS Noord 
Adjudant-majoor STEPPE geeft een overzicht van de werken aan de monumenten.  
Op 13 Okt 11 worden de twee monumenten (één van2L en één van 4L) door de mensen van de 
Gn van BURCHT en van het CBOS Noord, in het CBOS Noord geplaatst. 

 
f. Financiële situatie en ontwerpbegroting 2012 

Onze penningmeester, OWM FONTEYN geeft een overzicht van de financiële situatie en van 
de ontwerpbegroting van 2012, waar een werkingskrediet van 1500€ voorgesteld wordt. 
( De AV aanvaardt dit met algemeenheid van stemmen ) 
De Voorzitter doet voorlezing van de controle van de boekhouding voor het boekjaar 2010, 
uitgevoerd door Kolonel SBH Tony MAES en Kapitein-commandant b.d. Ivo BROUNS. 
De Voorzitter vraagt de AV de ontlasting van de penningmeester voor het boekjaar 2010. 
( De AV stemt hierin toe met algemeenheid van stemmen ) 
De Voorzitter vraagt naar kandidaten voor de controle van het boekjaar 2011. 
Kolonel SBH Tony MAES en Kapitein-commandant Ivo BROUNS stellen zich terug kandidaat. 
( De AV stemt hierin toe met algemeenheid van stemmen ) 

 
g. Verkiezing nieuwe ondervoorzitter ipv Adjudant-majoor Andre STEPPE 

Er zijn twee kandidaten, Adjudant Eric LOX en Wachtmeester b.d. Roel GEVERS. 
Roel trekt zich terug als kandidaat en wil Eric de kans geven, daar Roel tewerkgesteld is in 
ROCCOURT en Eric tewerkgesteld is in LEOPOLDSBURG, wat de samenwerking met de 
secretaris ten goede komt. 
( De AV aanvaard Adjudant Eric LOX als ondervoorzitter met algemeenheid van stemmen) 

 
h. Voorstel organisatie 2012 

De secretaris stelt een uitgewerkt programma in samenwerking met MKOK en K4. Er is een 
apart programma voorzien voor de dames met een gezamenlijke maaltijd voor dames en heren. 
De datum wordt vastgesteld op Vr 14 Sep 12. 
( De AV gaat hiermee akkoord met algemeenheid van stemmen ) 

 
i. Statuten 

De vernieuwde statuten zijn voorgelegd ter goedkeuring aan de AV. 
( De AV gaat met de statuten akkoord met algemeenheid van stemmen ) 

 
j. Varia 

(1) Deelnemers gevraagd voor deelname te DE PANNE op 10 en 11 Nov 11. 
(2) Er wordt voorgesteld om het lidgeld van 2012 te behouden op 7€. 

( De AV gaat hiermee akkoord met algemeenheid van stemmen ) 
(3) Er wordt gevraagd of er nog kandidaat Standaarddragers zijn, momenteel hebben we 
       er twee: Luitenanten TORFS en VAN DEN BOGAERT. Men moet geen officier zijn 
       om Standaarddrager van de Verbroedering te zijn. Kandidaten kunnen zich melden 
       bij Adjudant-majoor STEPPE. 
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k. Slotwoord van de Voorzitter 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt op de volgende AV in Mei 
2012 nog meer mensen te mogen begroeten. De uitnodiging voor de AV van Mei 12 zal ook de 
vraag voor het betalen van het lidgeld bevatten. 

 
3. Einde van de Algemene Vergadering om 1500 Hr, gevolgd door een gratis drink tot 1600 Hr 
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