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Verslag vergadering Raad van Bestuur Verbroedering 2/4L 03 Okt 12 

Aanwezig: Luitenant-generaal b.d. VAN DEN BOSCH : Voorzitter 
 Adjudant   LOX   : Ondervoorzitter 
 1 Brigadier-chef  VANDEVOORDE : Ondervoorzitter 
 Adjudant-chef   GROENEN  : Secretaris 
 Opperwachtmeester  FONTEYN  : Penningmeester 
 Kolonel SBH b.d.  RYCKMANS Ir : Lid 
 Luitenant-kolonel b.d.  CUYLITS  : Lid 

 Majoor b.d.   QIUNTEYN  : Lid 
 Ere majoor   BOGAERTS  : Lid 
 Luitenant   VANDECAUTER : Lid 
 1 Brigadier-chef  LABAT  : Lid 
 Majoor    WINDMOLDERS : Korpscommandant CBOS Noord 
 Cdt    CELIS   : ExO CBOS Noord 

 1 Korporaal-chef  LEETEN  : Korpskorporaal CBOS Noord 
 Adjudant   JAENEN  : Webmaster 

Verontschuldigd : Kolonel SBH b.d.  WOUTERS  : Lid 
 Majoor    CLICTEUR  : Lid 
 Majoor    SMOUT  : Lid 
 Kapitein-commandant b.d. MARIN  : Lid 

 Kapitein-commandant  OOMS   : Administratief raadgever 
 Adjudant-majoor  STEPPE  : Lid 
 Luitenant   TORFS  : Lid 
 Luitenant   ENGELEN  : Raadgever patrimonium 

 Wachtmeester b.d.  GEVERS  : Lid 
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1. Verwelkoming door de Voorzitter (LtGen b.d. Leo VAN DEN BOSCH) 
2. Woord Korpscommandant CBOS Noord, onze traditiedrager 
3. Stand van zaken lidgelden (ADC GROENEN en OWM b.d. FONTEYN) 
4. Patrimonium 
5. Activiteiten 2012 (De Panne…..) 
6. Activiteiten 2013 (AV, uitstap…..) 
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1. Verwelkoming door onze Voorzitter, LtGen b.d. Leo VAN DEN BOSCH. 

 
- De generaal dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet en meld dat Cdt b.d. Walter STOOP 

overleden is op 02 Okt 12, hij had de leeftijd van 65 jaar. 
- De generaal geeft het woord aan Maj WINDMOLDERS, CO van onze traditiedrager, CBOS 

Noord. 
 

2. CO CBOS Noord 
 
- Maj WINMOLDERS deelt mee dat er op 01 Okt 12 66 kandidaten binnen gekomen zijn. 
- Onderzoek naar de attritie heeft aan het licht gebracht dat deze op 5 jaar tot 100% bedraagt. Vooral 

na de GPV en de eerste opdracht vertrekken er veel kandidaten. Is dit het gevolg van jobhopping? 
Er wordt in dit kader nagedacht over een nieuw statuut “Korte Termijn”. 

- Hij bedankt de generaal voor de deelname aan THIMISTER en HALEN en hij dankt hierbij 
natuurlijk ook onze standaarddrager, 1CC LABAT Francis. 

 
3. Stand van zaken financiële situatie en lidgelden. (OWM b.d. FONTEYN en ADC GROENEN) 

 
- Momenteel zijn er 280 leden die hun lidgeld betaald hebben, dit wil zeggen dat er 200 leden nog 

niet betaald hebben. 
- ADC GROENEN zal een brief opmaken om betaling van het lidgeld te vragen VOOR 15 Nov 12. 

In de brief ook naar de reden vragen waarom men eventueel geen lid meer wil zijn. 
- Men stelt voor om volgend jaar overschrijvingen te versturen. 
- Financiële situatie: Op zichtrekening : 1000 € 

  Op spaarrekening: 12900 € 
 

4. Patrimonium. (Cdt b.d. MARIN en Lt ENGELEN – schriftelijk) 
 
- Cdt b.d.  MARIN vraagt of er een betere plaats is voor stockage van het materiaal dat in DE 

PANNE niet kon uitgestald worden. Voor het Mat dat toch in De Panne moet gestockeerd blijven 
vraagt hij beter inpakmateriaal. 
Cdt CELIS, ExO van CBOS Noord zal navraag doen bij MR CBOS Noord, wat er eventueel 
mogelijk is. Cdt CELIS kijkt ook de mogelijkheid na voor stockage in B16.(Cdt CELIS heeft 
ondertussen met MR nagekeken wat mogelijk is en wacht op Cdt b.d. MARIN en Lt ENGELEN 
die hem de desiderata zullen overmaken) 

- Na terugkomst Lt ENGELEN van oefening zal er terug een inventarisering gebeuren (update) 
- Gebruik en uitstalling van sommige resterende waardevolle stukken. 

CBOS Noord, MKOK, stadhuis DE PANNE ………. 
- Lt ENGELEN meldt dat het traditiezaaltje in DE PANNE in orde gezet werd door, Cdt b.d. 

MARIN, Lt ENGELEN, 1CC b.d. BREBELS, Dhr Jan MEES en Dhr Lucien HENDRICKX. 
Dit sluit dan eindelijk het patrimoniumverhaal in DE PANNE af. 
Lt ENGELEN zal in de nabije toekomst foto’ s overmaken aan Adjt JAENEN om op de website te 
plaatsen, hij hoopt op de volgende AV aanwezig te zijn om meer toelichting te geven. 

- Het servies van 4L staat nog in het Kw VAN DOOREN, waar naar toe? 
Zal in het oog gehouden worden door Adjt LOX tot er een oplossing uit de bus komt. 
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5. Activiteiten 2012 
 
- Onze voorzitter heeft een open brief geschreven die op de website zal geplaatst worden en ook aan 

de leden zal verstuurd worden. 
- Kol SBH b.d. RYCKMANS zal het idee van een nieuwsbrief (te versturen via website) nader 

onderzoeken. 
- Een medewerking van iedereen wordt gevraagd om via de website meer zichtbaarheid te geven aan 

onze activiteiten (artikels, foto’s, nominatief reeds ingeschreven leden weergeven, …) 
- In de toekomst zullen de actieve militairen gecontacteerd worden via de CSM en zal de 

korpscommandant op de hoogte gebracht worden van de activiteit, met de vraag om aan zijn 
mensen de toestemming tot deelneming te geven. 

- Van DE PANNE hebben we tot nu nog niets vernomen, onze voorzitter vraagt wel iemand om op 
10 en 11 Nov in zijn plaats te gaan daar hij niet aanwezig kan zijn. 
Was normaal LtKol SBH VANRYCKEGEM, maar die is verhinderd. 

 
6. Activiteiten 2013 

 
- Volgende voorstellen werden gedaan en zullen bekeken worden: 

 Lt Kol b.d. CUYLITS: bezoek aan Safraanberg, de mannen bezoeken de kazerne en de dames de 
fruitveiling. Voorgestelde datum is Apr (Bloesem) of Okt (Oogst). 

 1CC VAN DE VOORDE stelt een drink voor met BBQ in een zaal of kantine (formule type 
AV), daar hij na consultatie van sommige leden tot de vaststelling gekomen is dat men dit een 
goede formule vindt. 

 De heer DE BIE Karel: bezoek aan FORT II te WOMMELGEM met historische rondleiding en 
een bezoek aan een privémuseum met voertuigen uit WO II. 
Deze voorstellen worden op een latere datum bekeken en we hopen nog andere voorstellen te 
krijgen van onze leden. 

 
- Uit te werken: bezoek van een kleine groep aan de Panne om de interesse van de verbroedering te 

tonen voor het uitgestalde patrimonium.  
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7. Varia 
 
- Onze voorzitter vraagt of er een kandidaat is om op termijn zijn plaats als voorzitter over te nemen. 
- Onze secretaris gaat volgend jaar op pensioen en stelt zijn plaats vacant. Hij vindt dat dit best 

iemand is die nog actief is, om de contacten binnen defensie vlot te laten verlopen. Kandidaten 
kunnen zich aanmelden via mail of brief. 

- Onze penningmeester deelt mee dat de offerte voor de BA van de standaarddragers ongeveer 32€ is. 
- ExO van CBOS Noord deelt mee dat de kans bestaat dat de verlichting van het monument in de 

relighting wordt opgenomen. 
 

8. Vergadering wordt afgesloten om 1225 Hr 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (Get)                                                                                                            (Get) 

 
 

Ronny GROENEN 
Adjudant-chef 

Secretaris Verbroedering 2/4L 

 Leo VAN DEN BOSCH 
Luitenant-generaal b.d. 

Voorzitter Verbroedering 2/4L 
 
 


