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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 04 Mei 12. 

Op 04 Mei 12 vond de statutaire Algemene Vergadering plaats in de Villa Astrid te LEOPOLDSBURG. De 
vergadering werd om 1330 Hr geopend door LtGen b.d. Leo VAN DEN BOSCH. 
 

1. Deelnemers 
a. Op datum van 04 Mei 12 telde de VZW 261 betalende leden. 
b. Aanwezige en verontschuldigde leden 

(1) 106 leden waren tegenwoordig op de vergadering 
(2) 89 leden lieten zich verontschuldigen 
(3) 66 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. Hij vraagt vervolgens één minuut stilte voor onze 
overleden Lansiers. 

- De Voorzitter licht de Comdo wisselingen toe in 1C/1Gr en Bvr/5Li. 
- De Voorzitter verwelkomt de dienstplichtigen van de klas ’52, ’53 en ’68. 

 
b. Ontvangst en nazicht van eventuele volmachten 

De secretaris deelt mee dat hij 47 volmachten ontvangen heeft. Dit brengt het aantal 
stemgerechtigde leden op 153. 
 

c. Financiële situatie en ontwerpbegroting 2012 
- De begroting voor het jaar 2013 is dezelfde als deze voorzien voor 2012. 
- De controle van het boekjaar 2011 is uitgevoerd door Kol SBH MAES Tony en Cdt b.d. 

BROUNS Ivo. De boekhouding werd in orde bevonden. 
- De Voorzitter vraagt aan de AV om de beheerder, OWM b.d. FONTEYN Jos, te ontlasten 

voor het boekjaar 2011. 
De AV gaat hiermee akkoord. 
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- De controle voor het boekjaar 2012 zal gebeuren door Kol SBH MAES Tony en 
Cdt b.d. BROUNS Ivo. 
De AV gaat hiermee akkoord. 

 
d. AJM STEPPE Andre  

- stelt de standaard van de Verbroedering 2/4L voor en vraagt tevens of er nog kandidaat 
standaarddragers zijn. 
1BrigChef LABAT stelt zich kandidaat en deze kandidatuur wordt door de AV aanvaard. 
Andere kandidaten kunnen zich nog steeds melden bij ADC GROENEN Ronny of Adjt 
LOX Eric. 
Kledij van de standaarddragers: de mogelijkheden worden verder onderzocht door Adjt 
LOX Eric. 

- geeft aan dat de monumenten van 2L, 4L en 2/4L zijn overgebracht naar het CBOS Noord, 
onze traditiedrager. Er zal in de toekomst de mogelijkheid geboden worden aan de leden 
van de Verbroedering om deze monumenten te bezoeken. 

- vermeldt dat de werken aan het museum in DE PANNE vlot vooruit gaan. Zodra de werken 
beëindigd zijn zal de werkgroep Patrimonium aan de slag gaan om een deel van het 
patrimonium er ook effectief uit te stallen. Ook in het CBOS Noord zal er in de toekomst 
plaats voorzien worden om een gedeelte van ons patrimonium uit te stallen. 

 
e. De activiteit van de Verbroedering zal dit jaar plaats vinden op 14 Sep 12. 

De uitnodigingen voor deelname aan deze activiteit zal midden Jun 12 verspreid worden. De 
secretaris vraagt om de datum van  inschrijving, vermeld in dit document, te respecteren. 

 
f. Rondvraag 

- Gen-maj DERWAEL vraagt wat de binding is van de website, beheerd door Adjt 
NELISSEN en onze website. 
Antwoord: Er is helemaal geen binding tussen beide websites. 

- Kol SBH BREYNE vraagt om in de toekomst de start van de vergadering te koppelen aan 
het aankomstuur van de trein. De vergadering starten op het volle uur zou al een stuk beter 
uitkomen.  
Antwoord: Er zal in de toekomst rekening mee gehouden worden. 

- -Kol SBH MAES vraagt of de stemming die vandaag gebeurt wel degelijk geldig is gezien de 
beperkte opkomst. 
Antwoord: De vergadering is inderdaad geldig, zie statuten. 

- Kol SBH b.d. WEGLEWSKI vraagt of het mogelijk is om een vaste datum te voorzien voor 
de AV, bijvoorbeeld eerste vrijdag van Mei. 
Antwoord: Er gaat in de toekomst zeker rekening gehouden worden met dit voorstel. 
Zodra we beschikken over het jaarprogramma van de Brigade zullen we het meest 
logische moment trachten te bepalen. 
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g. Slotwoord van de Voorzitter 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt op de volgende activiteit, 
namelijk op 14 Sep 12, nog meer mensen te mogen begroeten. De uitnodiging hiervoor zal zoals 
gezegd midden Jun verstuurd worden. 

 
3. Einde van de Algemene Vergadering om 1415 Hr, gevolgd door een gratis drink tot 1600 Hr 
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