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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 17 Mei 13. 

Op 17 Mei 13 vond de statutaire Algemene Vergadering plaats in het museum MKOK te LEOPOLDSBURG. 
De vergadering werd om 1430 Hr geopend door LtGen b.d. Leo VAN DEN BOSCH. 
 

1. Deelnemers 
a. Op datum van 17 Mei 13 telde de VZW 309 betalende leden. 
b. Aanwezige en verontschuldigde leden 

(1) 92 leden waren tegenwoordig op de vergadering 
(2) 89 leden lieten zich verontschuldigen 
(3) 128 leden hebben geen gevolg gegeven aan de oproep 
(4) Er zijn 37 volmachten 

 
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 de bedankt de Comdo driehoek van het CBOS Noord voor hun 
aanwezigheid en de steun die zij steeds aan onze Verbroedering verlenen. 

 
b. Ontvangst en nazicht van eventuele volmachten 

De secretaris deelt mee dat hij 37 volmachten ontvangen heeft. Dit brengt het aantal 
stemgerechtigde leden op 129. 

 
c. Voorstelling nieuwe secretaris en aanvaarding 

-     De kandidaat secretaris, ADC Luc DIERICKX, wordt voorgesteld en er volgt een stemming 
      tot aanvaarding. 
     De AV gaat hiermee akkoord. 
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d. Stand van zaken 
-     Verlichting monumenten (Cdt CELIS) 
      ExO van CBOS Noord deelt mee dat er in het kwartier nieuwe LED verlichting zal 
      aangelegd worden en dat er op dat moment ook verlichting zal geplaatst worden aan het 
      monument. 
      De AV neemt hiervan nota. 
 

e. Financiële situatie en bepaling lidgeld 2014  
- De begroting voor het jaar 2014 is dezelfde als deze voorzien voor 2013. 
- Onze penningmeester heeft een operatie ondergaan en kan zich niet vrijmaken vandaag. 
- De controle van het boekjaar 2012 is uitgevoerd door Kol SBH MAES Tony en Cdt b.d. 

BROUNS Ivo. De boekhouding werd in orde bevonden. 
- Het lidgeld voor het jaar 2014 werd bepaald op 7€ (ZEVEN EURO), dit door de gunstige 

situatie van de kas. 
De AV gaat hiermee akkoord. 

- De Voorzitter vraagt aan de AV om de beheerder, OWM b.d. FONTEYN Jos, te ontlasten 
voor het boekjaar 2012. 
De AV gaat hiermee akkoord. 

- De controle voor het boekjaar 2013 zal gebeuren door Kol SBH MAES Tony en 
Cdt b.d. BROUNS Ivo. 
De AV gaat hiermee akkoord. 
 

f. Ontwerpbegroting 2014 
 

- De begroting voor het jaar 2014 wordt voorgesteld ( In Bijl). 
De AV gaat hiermee akkoord. 
 

g. De activiteit van de Verbroedering zal dit jaar plaats vinden op 14 Sep 13. 
De uitstap zal dit jaar gaan naar DE PANNE. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

- 0730 Hr : Vertrek aan het MKOK te LEOPOLDSBURG. 
- 1000 Hr : Aankomst DE PANNE 
- 1015 Hr : Koffie in foyer Gemeentehuis 
- 1045 Hr : Wandeling in de Dumontwijk 
- 1215 Hr : Lunch (voorstel in Restaurant Splendid) 

(1) Prijs : 20€ per persoon 
(2) Lid Verbroedering : 5€ bijdrage door de Verbroedering 

- 1400 Hr : Bezoek Museum Cabour 
- 1545 Hr : Koffie en rondleiding in bezoekerscentrum “De Nachtegaal” 
- 1700 – 2000 Hr : Mogelijkheid tot vrije rondgang in DE PANNE. 
- 2000 Hr : Vertrek bus naar Leopoldsburg. 
- Er zal dus een bus van 50 personen vertrekken aan het MKOK, indien er genoeg inschrijvingen 

zijn voor de bus. 
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- De prijs per persoon is afhankelijk van het aantal inschrijvingen : 15 – 20€ 
De uitnodigingen voor deelname aan deze activiteit zal midden Jun 13 verspreid worden. De 
secretaris vraagt om de datum van  inschrijving, vermeld in dit document, te respecteren. 

 
h. Varia 
- LtKol SBH DERWAEL vraagt om de AV niet vooraf te laten gaan aan een verlengd weekend. 

                        Antwoord: We zullen er in de toekomst rekening mee trachten te houden. 
                                          Dit jaar hebben we rekening gehouden met het programma van de Bde, om zoveel 
                                          mogelijk mensen van de Eenh van de Bde de kans te geven om deel te nemen aan 
                                          de AV. 
 

- Vaatwerk 2L, 4L en 2/4L 
Zal in de toekomst aangeboden worden aan de mensen die er in geïnteresseerd zijn, dit na 
controle door de werkgroep patrimonium. 

 
- Onze Voorzitter stelt zijn functie open, kandidaten worden gevraagd zich te melden bij de 

Voorzitter of de secretaris. 
 

- Verhuis patrimonium van DE PANNE naar LEOPOLDSBURG. 
 12 Aug 13: Patrimonium inladen in DE PANNE. 
 13 Aug 13: Terugkeer naar LEOPOLDSBURG. 
 14 Aug 13: Ontladen in LEOPOLDSBURG. 
 Paletten om dozen op te plaatsen moeten voordien naar DE PANNE gebracht worden, dit 
 zal geregeld worden door Cdt OOMS, Cdt CELIS en Lt ENGELEN. 

 
i. Slotwoord van de Voorzitter 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt op de volgende activiteit, 
namelijk op 14 Sep 13, nog meer mensen te mogen begroeten. De uitnodiging hiervoor zal zoals 
gezegd midden Jun verstuurd worden. 

 
3. Einde van de Algemene Vergadering om 1515 Hr, gevolgd door een gratis drink en de BBQ. 
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