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 Adjudant-chef GROENEN Secretaris 
 Adjudant-chef DIERCKX Secretaris 
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 1Brigadier-chef LABAT Lid 
 Adjudant JAENEN Webmaster 
 Majoor WINDMOLDERS Korpscommandant CBOS N 
 Kapitein-commandant CELIS 2 Commandant CBOS N 
 Adjudant-majoor CREMERS Korpsadjudant CBOS N (opvolger) 
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 Kapitein-commandant OOMS Administratief raadgever 
 Kapitein-commandant b.d. MARIN Lid 
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AGENDAPUNTEN 

 

1. De Vz opent de vergadering, heet iedereen welkom, bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 

bespreekt het volgende met de RvB: 

a. Al geruime tijd wordt gezocht naar een opvolger voor de Vz van onze Verbroedering. Op eerdere 

vergaderingen van de RvB alsook de algemene vergadering werd dit al aangehaald. 

Ere Kol Paul BRUYNINCKX stelde zich, als enige, kandidaat om onze Vz op te volgen. De Vz vraagt 

aan de aanwezige leden van de RvB of er iemand bezwaar heeft tegen deze kandidatuur. Niemand van 

de aanwezige leden van de RvB heeft enig bezwaar en de kandidatuur van Ere Kol Paul 

BRUYNINCKX wordt unaniem aanvaard. 

b. De Vz vraagt om Ere Kol Paul BRUYNINCKX op te nemen in de RvB. Niemand van de aanwezige 

leden van de RvB heeft enig bezwaar en onze kandidaat Vz wordt lid van de RvB. 

c. De Vz nodigt Ere Kol Paul BRUYNINCKX uit om deel te nemen aan de RvB als lid van de RvB en 

kandidaat Vz. 

d. Ere Kol Paul BRUYNINCKX bedankt de Vz en de aanwezige leden van de RvB voor het in hem 

gestelde vertrouwen. Hij benadrukt het belang dat hij hecht aan onze Verbroedering. 

e. Er wordt afgesproken dat de overdracht van de bevoegdheden van VZ zullen gebeuren op de volgende 

algemene vergadering. 

2. De Comdo driehoek van het CBOS N wordt uitgenodigd, schuift bij aan, en het volgende werd 

besproken/meegedeeld: 

a. Comd CBOS N bedankt voor de uitnodiging voor de uitstap naar De Panne. Buiten het weer zat alles 

mee en was het een interessante dag. De enigen die ongelijk hadden waren de afwezigen. 

b. De Cie Scholing zal als onderdeel van het CBOS verantwoordelijk worden voor de scholing 

LEOPOARD en de simulator. 

c. De duur van de basisopleiding voor vrijwilligers zal verminderen zodat Kand Mil sneller naar hun E 

kunnen. 

d. De rekrutering dient opgedreven te worden maar het budgettaire plaatje hiervoor moet ook gedragen 

worden. Het resultaat van de verkiezingen dient ook afgewacht te worden. 

e. De verlichting op het monumentenplein CBOS N is geplaatst. De LED verlichting op het monument 

van 2L, 4L en 2/4L moet nog geplaatst worden. Voor de LED verlichting op het monument van 2/4L 

om de vlaggen te belichten is de prospectie bezig. 

f. De verhuis van het patrimonium van DE PANNE naar LEOPOLDSBURG is gebeurd door een 

aantal vrijwilligers. Het bevindt zich momenteel in blok B4 bij het CBOS N. Nadat blok B12 

gerenoveerd is, tot nieuwe stafblok van het CBOS N, zal een gedeelte van het patrimonium daar een 

plaats krijgen. 
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1. De Penningmeester deelt het volgende mee: 

a. Voor 2013 telde onze Verbroedering 318 betalende leden.  

b. De leden die dit nog niet deden zullen binnenkort een herinnering in de bus krijgen. 

c. Er waren ook leden die dubbel betaalden en dat wordt in rekening gebracht met het lidgeld voor 

2014. Zij zullen geen uitnodiging tot betaling ontvangen. 

d. Het lidgeld voor 2014 kan vanaf januari 2014 betaald worden. De juiste info zal u hiervoor nog 

bezorgd worden. 

e. Voor elk lid van onze Verbroedering werd een agenda besteld. Van zodra die geleverd zijn zullen we 

die u ook via post bezorgen. 

f. Voor de deelnemers aan de uitstap naar DE PANNE die hun deelname laattijdig annuleerden zodat 

de gemaakte kosten niet meer konden gerecupereerd worden wordt niet terugbetaald. 

2. De Webmaster: 

a. Er zijn 40 inschrijvingen voor onze nieuwsbrief via de website. De mogelijkheid blijkt nog niet echt 

gekend en zal aangehaald worden op onze algemene vergadering van 2014. 

b. Indien we onze domeinnaam officieel registreren hebben we de mogelijkheid om ons via Google 

bekend te maken. Dit zal ook duidelijk gemaakt worden op onze algemene vergadering. 

3. Op 10 en 11 december 2013 nodigt CBOS N een delegatie van de Petersteden uit in Leopoldsburg. Op 

11 december 2013 zal de Verbroedering de organisatie van die dag voor zijn rekening nemen voor de 

delegatie van de gemeente DE PANNE. 

4. De volgende vergadering van de RvB is gepland op 7 februari 2014. Hierop zullen de volgende zaken 

besproken worden: 

a. De planning van de algemene vergadering van 2014 vermoedelijk ergens in de maand mei. 

b. De uitstap naar Bergen waar (vermoedelijk) het laatste schot met LEOPARD zal worden gevuurd. 

c. Een bijkomende activiteit waarvoor de volgende ideeën al naar voor werden gebracht: 

(1) C-Mine 

(2) De mijn in Beringen 

 (Get) (Get) 

 Luc DIERCKX Leo VAN DEN BOSCH 
 Adjudant-chef Luitenant-generaal b.d. 
 Secretaris Verbroedering 2/4 L Voorzitter Verbroedering 2/4 L 


