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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 Mei 14. 

Op 23 Mei 14 vond de statutaire Algemene Vergadering (AV) plaats in het museum MKOK te LEOPOLDSBURG. 
De vergadering werd om 1430 Hr geopend door de Voorzitter LtGen b.d. Leo VAN DEN BOSCH. 

1. Deelnemers 

a. Op datum van 23 Mei 14 telde onze VZW 275 betalende leden. 

b. Aanwezige en verontschuldigde leden 

(1) 96 leden waren tegenwoordig op de AV 
(2) 89 leden lieten zich verontschuldigen met volmacht 
Er is een voldoende aantal leden aanwezig en vertegenwoordigd om geldig te stemmen over de statuten. 

2. Dagorde 

a. Openingswoord van de Voorzitter 

(1) De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun opkomst en is tevreden dat de vier categorieën 
vertegenwoordigd zijn. 

(2) Hij meldt met droefheid het overlijden van Cdt Guy VANEERDEWEGH op 22 Mei 2014. Hij 
vraagt vervolgens één minuut stilte voor al onze overleden Lansiers van het voorbije jaar. 

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

(4) De Voorzitter verwelkomt in het bijzonder “de Vrienden van Loncin”, die in groep aangesloten 
hebben bij onze Verbroedering. De Vrienden van Loncin is een groep van hoofdzakelijk 
dienstplichtigen 2 Lansiers, die hun diensttijd hebben doorgebracht in Euskirchen in de kazerne 
Loncin in de jaren 1961 tot 1963. Dus echte gemotiveerde “anciens”. 

b. Goedkeuring verslag AV van 17 Mei 13 

De voorzitter vraagt om het verslag van de AV van 17 Mei 13 goed te keuren. 

De AV gaat hiermee akkoord. 
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c. Financiële situatie 2013, en goedkeuring 

(1) De Penningmeester OWM b.d. Jos FONTEYN geeft het financieel overzicht 2013. Het totaal van 
de inkomsten (hoofdzakelijk lidgelden) bedraagt 6.521€. Het totaal van de uitgaven is 7.173€. Het 
totaal financieel vermogen bedroeg op 31 Dec 2013 de som van 12.392,33€.  

(2) De controle van het boekjaar 2013 is uitgevoerd door Kol SBH Tony MAES en  
Cdt b.d. Ivo BROUNS. De boekhouding werd in orde bevonden. 

(3) De Voorzitter vraagt aan de AV om de beheerder, OWM b.d. FONTEYN Jos, te ontlasten voor het 
boekjaar 2013. 

(4) De AV aanvaardt het tekort van 651,72€ en verleent kwijting aan de RvB. 

d. Ontwerpbegroting 2014, en goedkeuring 

(1) De begroting voor het jaar 2014 is dezelfde als deze voorzien voor 2013. Er dient echter rekening 
gehouden te worden met de volgende factoren: 
(a) Eventuele extra kosten verbonden aan het beheer van het patrimonium (1500€). 
(b) De aankoop van de agenda’s 2015 gepland tegen het einde van 2014 (1000€). 
(c) Door de vele 100-jarige herdenkingen Wereldoorlog I, zullen er meer kosten zijn voor o.a. 

bloemstukken. 
(d) De controle voor het boekjaar 2014 zal gebeuren door Kol SBH MAES Tony en Cdt b.d. 

BROUNS Ivo. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

e. Patrimonium 

(1) Het is 1 jaar geleden dat een deel van het patrimonium verhuisd werd van DE PANNE naar een 
locatie in het CBOS N. 

(2) Er dient nog een selectie van dit patrimonium te gebeuren. Een gedeelte zal bij het CBOS N 
blijven. Voor het andere gedeelte dient er nog een bestemming bepaald te worden. 

(3) Deze selectie en eventuele onderhoudsbeurt zal gebeuren o.l.v. Lt ENGELEN en AdjtMaj b.d. Fred 
SIMKENS. Leden die zo vriendelijk willen zijn om een handje toe te steken nemen best met hen 
contact. 

f. Bepaling lidgeld 2015 

Het lidgeld voor het jaar 2015 werd bepaald op 10€ (TIEN EURO). 
De AV gaat hiermee akkoord. 

g. Wijzigingen der statuten 
Om de praktische werking van de Verbroedering te verbeteren zijn er drie kleine voorstellen tot 
aanpassing van de statuten. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de doelstellingen van de 
vereniging.  

(1) Artikel 12 
Dit artikel bepaalt dat er 2 ondervoorzitters zullen aangeduid worden. Er wordt voorgesteld een 
bijkomende plaats van ondervoorzitter te creëren om toe te laten dat de dienstplichtigen, die lid 
zijn van onze Verbroedering, vertegenwoordigd worden in de Raad van Bestuur (RvB). 
De AV gaat akkoord met dit voorstel. 
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(2) Artikel 17 
Dit artikel bepaalt de wijze van versturen van de briefwisseling. Tot nu toe werd hierin beschreven 
dat de post per brief zou worden verstuurd. Er wordt voorgesteld om de post nog per briefwisseling 
te versturen aan de leden die geen e-mailadres hebben. Aan de leden die e-mail gebruiken zal de 
post voortaan elektronisch verstuurd worden. 
De AV gaat akkoord met dit voorstel. 

(3) Artikel 26 
Dit artikel bepaalt dat de AV georganiseerd wordt in de maand mei of juni. Om de activiteiten en 
de jaarplanning tijdig te kunnen aankondigen is dit eerder te laat. Er wordt voorgesteld om de AV 
vanaf 2015 te organiseren in de maand maart of april (In functie van grote Oef en/of het 
paasverlof). 
De AV gaat akkoord met dit voorstel. 

h. Voorstelling en aanvaarding nieuwe leden van de Raad van Bestuur 

(1) Luitenant-generaal b.d. Leo VAN DEN BOSCH is meer dan 12 jaren voorzitter van onze VZW. 
Hij vraagt afgelost te worden in deze functie. Er wordt voorgesteld dat Ere Kolonel Paul 
BRUYNINCKX de Luitenant-generaal b.d. Leo VAN DEN BOSCH zou opvolgen als voorzitter 
van onze Verbroedering. 

(2) Er wordt voorgesteld om Luitenant-generaal b.d. Leo VAN DEN BOSCH erevoorzitter te maken 
van onze Verbroedering.  

(3) Adjudant Eric LOX geeft zijn ontslag als ondervoorzitter gezien deze taak niet te combineren valt 
met zijn nieuwe NAVO functie. De Adjudant-majoor Andre STEPPE wordt voorgesteld als nieuwe 
ondervoorzitter. Adjudant LOX blijft wel lid van de RvB. 

(4) 1Brigadier-chef Gust VAN DE VOORDE geeft zijn ontslag als ondervoorzitter gezien zijn te 
drukke dienstagenda. 1Brigadier-chef Ronny GIELEN wordt voorgesteld als nieuwe 
ondervoorzitter.  1Brigadier-chef Gust VAN DE VOORDE blijft wel lid van de RvB. 

(5) De heer Karel DEBIE wordt voorgesteld als nieuwe ondervoorzitter, vertegenwoordiger van de 
dienstplichtigen, in de RvB. 

(6) Adjudant-chef b.d. Ronny GROENEN wordt door de voorzitter bedankt voor de jaren dat hij als 
secretaris de administratie en organisatie in goede banen heeft geleid. Hij zal lid blijven van de RvB 
en de huidige secretaris blijven helpen. Adjudant-chef b.d. Ronny GROENEN krijgt een daverend 
applaus van de AV. 

(7) De heer Luc VERPOORTEN, beheerder van het MKOK in LEOPOLDSBURG, heeft met inzet en 
soepelheid steeds onze VZW gesteund bij zijn activiteiten. Er wordt voorgesteld de heer Luc 
VERPOORTEN op te nemen als erelid van onze Verbroedering. 

De AV gaat akkoord met al deze voorstellen. 

i. Afscheidswoord van de Voorzitter 
Luitenant-generaal b.d. Leo VAN DEN BOSCH deelt mee dat dit dus de laatste keer was dat hij optrad 
als Voorzitter. Het was een eer voor hem de VZW zo vele jaren te mogen leiden. Hij dankt iedereen 
voor het vertrouwen en de steun. Hij is er van overtuigd dat zijn opvolger, samen met de nieuwe 
ondervoorzitters, in de toekomst onze vereniging levend en aantrekkelijk zullen houden voor alle 
Lansiers en dit ook met de gewaardeerde steun van de andere leden van de RvB. 
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j. Woordje van de nieuwe Voorzitter 
Ere Kolonel Paul BRUYNINCKX dankt iedereen voor het vertrouwen. Hij dankt ook in naam van alle 
leden Luitenant-generaal b.d. Leo VAN DEN BOSCH voor zijn inzet als voorzitter gedurende meer 
dan 12 jaren. De AV applaudisseert spontaan als bedanking.  
In de opinie van de nieuwe Voorzitter mag onze Verbroedering GEEN listing zijn van mensen die in 
eenzelfde eenheid gediend hebben en elkaar enkel ontmoeten op de jaarlijkse AV.  
Voor hem moet onze Verbroedering een actieve, levende vriendenkring zijn, van vrienden die samen 
gedurende jaren gestalte hebben gegeven aan één van de mooiste en beste Cavalerieregimenten, en 
daardoor een massa fantastische herinneringen delen.  
In dat kader wenst hij een goed activiteitenprogramma te organiseren, waar iedereen wel ergens in het 
jaar zijn gading vindt. De activiteiten die wijzelf organiseren zullen steeds een korte interessante 
activiteit inhouden gevolgd door een betaalbaar etentje en/of gezellig samenzijn.  
Voor iedereen goed doen is onmogelijk. Indien alle leden tegelijk met hun echtgenote/partner zouden 
deelnemen, wordt een organisatie te complex en niet haalbaar. Ideeën voor het programma van 
volgend jaar zijn van harte welkom. Meer hierover later. 
Onze Verbroedering kan ook langs zijn website een brievenbus zijn voor heuglijke en ook voor minder 
aangename gebeurtenissen zoals lange hospitalisatie en overlijden. We zijn tenslotte een vriendenkring. 

k. Activiteiten  
(1) Principes: 

Zoals in de vorige paragraaf vermeld, is het onze bedoeling een verscheidenheid aan activiteiten aan 
te bieden in de vorm van een korte maar interessante activiteit gevolgd door een pint, een 
betaalbaar etentje en/of een gezellig samenzijn. Behalve op de jaarlijkse AV, zullen we steeds ons 
best doen om ook de echtgenoten/partners hierbij te betrekken. Sommige activiteiten, door 
anderen georganiseerd, zijn met beperkte deelname bv. herdenkingen. 
We doen ons best om ook op andere dan weekdagen iets te organiseren, zodat ook degenen die 
nog actief in dienst zijn, kunnen deelnemen.   

(2) De activiteitenkalender : zie op onze website: https://sites.google.com/site/24lverbroedering/,  

en in bijlage B voor de leden zonder internet verbinding. 
(3) Het is niet de bedoeling hier alle activiteiten in detail te beschrijven. De leden zullen telkens op tijd 

een uitnodiging ontvangen met alle nodige details. 
(4) Het bezoek aan het Fort 2 te WOMMELGEM is gepland op 25 Jul 14, en NIET op 26 Jul zoals 

initieel meegedeeld. De uitnodiging zal u ontvangen. 
(5) Onze Belgische Leopardtank nadert zijn levenseinde. Tijdens het volgend kamp van BERGEN-

HÖHNE in Sep 14 wordt in principe het laatste Belgische schot Leopard gevuurd. Dit is een 
belangrijke symbolische gebeurtenis voor de vele doorwinterde tankisten onder ons. Op vraag van 
vele leden organiseert de Verbroedering  van 06-08 Sep 14  een bezoek aan het kamp van BERGEN-
HÖHNE, waar op dat ogenblik een Belgische eenheid op oefening is. De busreis heen en terug met 
twee overnachtingen is halfpension zal ongeveer 250€ pp kosten. Bij de inschrijving zal, in de eerste 
plaats, voorrang gegeven worden aan de leden. Indien er nog plaatsen over blijven zullen de 
echtgenotes, partners… mee kunnen. Details in nota later. 

l. Agendapunten van de leden 
Er werden geen agendapunten van de leden ontvangen. 
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m. Varia 

(1) De eenheden en sommige Verbroederingen organiseren ter gelegenheid van de toast op de Koning 
jaarlijks een Korpsmaaltijd in de maand november. De vraag wordt gesteld of er interesse is voor 
een Korpsmaaltijd door de Verbroedering. Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij de 
secretaris ten laatste tegen 12 Sep 14. 

(2) In de nabije toekomst worden de leden gewaarschuwd via mail indien er aanpassingen zijn aan de 
informatie gepubliceerd op onze website. Indien u dit niet wenst zal u zich kunnen uitschrijven op 
een eenvoudige wijze via die mail of op onze website. 

(3) Op 20 Jun 14 vindt te HEUSDEN-ZOLDER de bevelsovergave plaats van het CBOS N tussen Maj 
Ronny WINDMOLDERS en Maj Peter EEMAN. Ook zal op dezelfde plechtigheid de 
stickoverdracht plaatsvinden tussen AdjtMaj Andre STEPPE en AdjtMaj CREMERS als 
Korpsadjudant van het CBOS N. 

(4) Onze penningmeester Jos FONTEYN heeft te kennen gegeven dat hij in de loop van 2015 zijn 
mandaat van penningmeester graag zou beëindigen. Indien er hiervoor kandidaten zijn kunnen die 
zich kenbaar maken bij onze voorzitter of secretaris. 

(5) De leden van onze Verbroedering die hun lidgeld voor 2014 nog niet betaalden zullen binnenkort 
een herinnering ontvangen. 

3. Slotwoord van de Voorzitter 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt op de volgende activiteiten, nog meer 
mensen te mogen begroeten. De uitnodigingen hiervoor zullen, zoals gezegd, in de nabije toekomst 
verstuurd worden. 
Hij wenst iedereen nog een aangename BBQ en een veilige terugrit naar huis. 

4. Einde van de Algemene Vergadering  
om 1530 Hr, gevolgd door een BBQ. 

5. Lijst van de bijlagen 
a. Bijl A : Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur 
b. Bijl B :  Activiteitenkalender, geactualiseerd 19/06/14 

(Get) 
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