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Aanwezig: Luitenant-generaal b.d. VAN DEN BOSCH : Voorzitter 
 Adjudant   LOX   : Ondervoorzitter 
 Adjudant-chef   GROENEN  : Secretaris 
 Adjudant-chef   DIERCKX  : Kandidaat secretaris 
 Opperwachtmeester  FONTEYN  : Penningmeester 
 Kolonel SBH b.d.  RYCKMANS Ir : Lid 
 Luitenant-kolonel b.d.  CUYLITS  : Lid 
 Majoor    CLICTEUR  : Lid 

 Majoor b.d.   QUINTEYN  : Lid 
 Ere Majoor   BOGAERTS  : Lid 
 Kapitein-commandant b.d. MARIN  : Lid 
 Kapitein-commandant  OOMS   : Administratief raadgever 
 Wachtmeester b.d.  GEVERS  : Lid 
 1 Brigadier-chef  LABAT  : Lid 
 Majoor    WINDMOLDERS : Korpscommandant CBOS N 
 Adjudant-majoor  STEPPE  : Lid + Korpsadjudant CBOS N 
 1 Korporaal-chef  LEETEN  : Korpskorporaal CBOS N 
 Adjudant   JAENEN  : Webmaster 
 
  

Verontschuldigd : 1 Brigadier-chef  VANDEVOORDE : Ondervoorzitter 
 Kolonel SBH b.d.  WOUTERS  : Lid 
 Majoor    SMOUT  : Lid  
 Luitenant   VANDECAUTER : Lid 
 Luitenant   TORFS  : Lid 
 Luitenant   ENGELEN  : Lid 
 Kapitein-commandant  CELIS   : 2 Commandant CBOS N 
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1. Onze Voorzitter, LtGen b.d. Leo VAN DEN BOSCH verwelkomt iedereen en bedankt de 

korpscommandant van het CBOS Noord voor het ter beschikking stellen van de installaties en het 
aanbieden van de BBQ na de vergadering. 
Hij stelt ADC Luc DIERCKX voor die kandidaat Srt is wanneer ADC Ronny GROENEN de actieve 
dienst verlaat. 
De Voorzitter meldt dat er twee belangrijke punten op het programma staan, enerzijds het overbrengen 
van ons patrimonium van De Panne naar het kwartier Libbrecht, anderzijds de vorm, inhoud, locatie 
van zowel onze AV als de jaarlijkse reünie. De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan Maj 
WINDMOLDERS. 

 
2. Maj WINDMOLDERS verwelkomt iedereen en wenst iedereen een “laat” gelukkig nieuwjaar toe. 

Hij geeft een overzicht van de activiteiten van het CBOS Noord. 
- Voor de activiteiten De Panne, Thimister en Haelen werd een fiche opgemaakt om ze op te 

nemen in de kalender van Defensie (zaak van vergoedingen). 
- De plannen voor de ombouw en gebruik door de Cie Sch van de scholingspiste LEOPARD 

werden ingediend. Verder zullen er 4 van de 6 aangekochte rijsimulatoren voorzien zijn voor 
het plateau Leopoldsburg. 

- Voor de Cie Instr is een studie lopende om de werving vanaf 2015 op te trekken van 500 naar 
750 of zelfs 960 (rekening houdend met de attritie). Hij licht de gevolgen toe voor het CBOS 
Noord.  

- Voor de Cie Instr werd aangehaald dat de blok B10 opgeleverd is en dat de werken aan blok 
B12 gestart zijn (in deze blok is ruimte voorzien voor het uitstallen van een deel van het 
patrimonium 2/4L). Vanaf 01 Apr 13 wordt in het Kw LED verlichting geplaatst  als 
straatverlichting. 

- De Maj meldt ook het overlijden van kandidaat CALDERON. 
- Activiteiten : 

i. 11 Apr 13 Mars van 11Li (wordt gesteund door CBOS N) 
ii. 03 Mei 13 Fiets en motortocht CBOS N, t.v.v. de Schans 

iii. 05 Mei 13, open deur LC te M-E-F. 
iv. 21 – 23 Mei 13, fiets driedaagse De Panne met op 23 Mei een plaatselijke toer in 

Leopoldsburg van 120 km waar eerdere deelnemers kunnen aan deelnemen. 
v. 14 Jul 13 CENOTAAF LONDEN. 

vi. 21 Jul 13 deelname Défilé onder bevel CIBE Sud. 
 

3. Website  
- Er is verwarring met de site van Martin NELISSEN, Roel GEVERS zal dit uitklaren. 
- Webmaster vraagt feedback (FB) en input van de leden van de RvB. In de uitnodigingsbrief 

voor de AV zal nogmaals verwezen worden naar onze website met de vraag om FB. 
- Artikels die in aanmerking komen om op de website te verschijnen zullen via één 

aanspreekpunt (secretaris) en na screening overgemaakt worden aan de webmaster. Hiertoe zal 
de secretaris ook vermeld worden op de website als aanspreekpunt (naast de webmaster zelf). 

- De openingsuren van het museum in De Panne zullen opgevraagd en overgemaakt worden 
zodat deze ook op de website kunnen geplaatst worden. 
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- De webmaster zal op de website de mogelijkheid voorzien om zich in te schrijven op onze 
maandelijkse (driemaandelijkse?) nieuwsbrief. (is ondertussen gedaan) 
De mogelijkheid om zich te abonneren op deze nieuwsbrief zal ook vermeld worden in de 
uitnodiging voor de AV.  

- Bovenstaande punten zullen ook voorzien worden op de agenda van AV. 
 

4. Verzekering standaarddragers. 
- De verzekering voor drie standaarddragers bedraagt 43,7€ per jaar (vanaf eind 2013 komen daar 

een 40€ kosten bovenop). 
De betaling zal geschieden door de penningmeester. 
Het beheer van alle verzekeringen word toevertrouwd aan de Srt. 

 
5. Stand van zaken. 

- De leden die, na drie aanmaningen, hun lidgeld 2012 nog steeds niet betaald hebben (ca 100)  
worden geschrapt als lid, worden uit het bestand gehaald en hun gegevens gearchiveerd. De 
Verbroedering telt vandaag dus nog 364 leden. 

 
6. Lidgeld 2013. 

- Momenteel zijn er ongeveer 50 betalingen ontvangen. In de uitnodiging voor de AV zal er nog 
een herinnering voor betaling vermeldt worden. De betalingen zullen voor de AV nog eens 
nagekeken worden zodat een juiste stand van zaken kan gegeven worden. 

- Financiële toestand: Zichtrekening: ca 2700€ 
           Spaarrekening: ca 12000€ 

- Onze penningmeester stelt voor om de leden een zakagenda aan te bieden, als geschenk, voor 
het jaar 2014 en deze te versturen VOOR Dec 2013 samen met vraag voor betaling van het 
lidgeld. 
De RvB stemt hier mee in. 

- De penningmeester vraagt om terug over een lokaal te mogen beschikken om de jaarlijkse 
financiële controle te kunnen uitvoeren. 
Maj WINDMOLDERS staat dit toe en de Srt zal ExO CBOS N hiervan op de hoogte 
brengen. 

 
7. Patrimonium. 

- Het patrimonium overbrengen van De Panne naar Leopoldsburg (wegens ongeschiktheid van 
het ter beschikking gestelde lokaal) zal ongeveer twee dagen in beslag nemen, één dag om op te 
ruimen, in te pakken en te laden en één dag om te verhuizen. 

- De korpskorporaal zal contact opnemen met de technische dienst van De Panne om eventueel 
een vork lift in leen te krijgen om het laden te vergemakkelijken. 

- De Voorzitter zal contact opnemen met Lt ENGELEN, om hem te vragen in te schatten wat we 
nodig hebben voor de verhuis, i.v.m. zowel inpakmateriaal als transport (Ca of Ca met AhW), 
zodanig dat de Srt dit kan overmaken aan Adj MR CBOS N. (Dekens, dozen, plastiek met 
noppen…..) 

- De POC van het CBOS N is ExO, Cdt CELIS, voor 2/4L is Lt Koen ENGELEN. 
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8. Activiteiten 2013 
- Algemene Vergadering van de Verbroedering is voorzien  op 17 mei 13. 

i. Locatie is MKOK (Mail voor reservatie is al verstuurd door Srt), met BBQ na de 
vergadering. De juiste timing moet nog vastgelegd worden. 

ii. De voorbereidende RvB die dag is ook daar, in het vergaderzaaltje; 
iii. Onze Voorzitter zal een brief sturen naar de korpscommandanten van Bvr/5Li en 

1C/1Gr met de vraag om de mensen van hun eenheid die willen deelnemen die 
namiddag deze gunst toe te staan. 

- Uitstap 2013. 
i. Voorgestelde data: 14 of 21 Sep 2013. 

ii. Uitstap naar De Panne met bezoek van het museum waar een gedeelte van ons 
patrimonium is tentoon gesteld. 

iii. Op 161330 Apr zal er een RvB zijn om deze uitstap verder uit te werken (CBOS Noord). 
iv. De Srt zal navraag doen bij busbedrijven i.v.m. de prijzen voor vervoer vanuit 

Leopoldsburg naar De Panne. 
 
 

9. Varia 
- De webmaster vraagt een update van de ledenlijst. 

Zal door de Srt overgemaakt worden na het verstrijken van de datum voor betaling lidgeld 
(eind Mar). 

- De korpsadjudant meldt dat onze standaarddrager 1CC Francis LABAT, in Aug 13 met verlof 
zal zijn, dus zal één van de andere standaarddragers moeten ingeschakeld worden. 

- De korpsadjudant stelt voor om contact op te nemen met Halen en Thimister i.v.m. de 
vieringen 100 jaar einde WO I. 
Onze Voorzitter zal contact opnemen met Halen en Thimister. 

- Maj b.d. QUINTEYN doet het voorstel om de uitnodigingen en inschrijvingen voor 
vergaderingen zo veel mogelijk via de website te laten gebeuren. 
Dit voorstel wordt aanvaard en zal door de webmaster uitgevoerd worden. 

- LtKol b.d. CUYLITS overhandigd aan onze Voorzitter een geschenk, dat op de viering van  
11 Nov 13 is overhandigd door de toenmalige burgemeester van De Panne, de heer 
BUTSERAEN. 

 
 
Einde van de vergadering: 201220 Feb 13 
 
 
 
 
 
 

Ronny GROENEN 
Adjudant-chef 

Secretaris Verbroedering 2/4L 

Leo VAN DEN BOSCH 
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