
  03 Feb 15 

 
Secretariaat Verbroedering:  Tel: 011/39.47.13 

AdjtChef Luc Dierckx  Fax:011/39.47.99 

CC Land, Kw GenMaj Libbrecht  E-mail: Luc2.Dierckx@mil.be 

3970 Leopoldsburg  E-mail: dierckx.luc@gmail.com 

 
  

 

Verslag van de RvB van 16 Jan 15. 

1. Deelnemers: 

a. Volgende leden waren aanwezig: 

BRUYNINCKX Paul Voorzitter 
CLICTEUR Dierk Lid 
CUYLITS Jean Lid 
DEBIE Karel Ondervoorzitter 
ENGELEN Koen Lid + Beheerder patrimonium 
FONTEYN Jozef Penningmeester 
GEVERS Roeland Lid 
GROENEN Ronny Lid + Raadgever activiteiten 
JAENEN Peter Webmaster 
LABAT Francis Lid + Standaarddrager 
MARIN Rudy Lid 
SIMKENS Alfred Raadgever patrimonium 
STEPPE Andreas Ondervoorzitter 
TORFS Bert Lid + Standaarddrager 
VAN DEN BOSCH Leo Erevoorzitter 

b. Volgende leden waren verontschuldigd: 

BOGAERTS Luc Lid + Juridisch raadgever 
DIERCKX Luc Secretaris 
GIELEN Ronan Ondervoorzitter 
LOX Eric Lid 
SMOUT Ronald Lid 
VANDECAUTER Dorinda Lid 

VZW Verbroedering 
2/4 Regiment LANSIERS 

Nr/ 0417.329.038 
Kwartier Gen-majoor Libbrecht 

3970 LEOPOLDSBURG 
Website: https://sites.google.com/site/24lverbroedering/ 
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2. Woord van de voorzitter 

De Voorzitter opent de vergadering en dankt de leden van de RvB voor hun aanwezigheid 
en overloopt de agenda. Hij dankt tevens voor het degelijke werk van de voorbije 
maanden. 
Het DB heeft deze RvB voorbereid en alle teksten samen met de uitnodiging voor deze 
vergadering opgestuurd; dit laat een efficiënte vergadering toe. 

3. Patrimonium 

a. Stand van zaken: 

(1) André Steppe en Fred Simkens hebben een database gemaakt. 
(2) Er dienen herstellingen aan sommige stukken uitgevoerd te worden. 
(3) Vervolgens zal de installatie van de stafblok van het CBOS N aangepakt worden. 

b. Teruggave patrimonium: 

(1) Alle stukken bevinden zich in de database met foto en naam van de schenker, 
indien deze gekend is. 

(2) De Verbroedering is wettelijk eigenaar van het patrimonium. Het is echter niet 
mogelijk het volledige patrimonium te behouden. Er wordt voorgesteld bepaalde 
stukken terug te geven aan de schenkers. In de eerste plaats wordt hier gedacht 
aan zilverwerk. 

(3) De stukken die de Verbroedering van de hand wil doen zullen op de website 
geplaatst worden tot eind 2015. Tot die tijd heeft de schenker tijd om zijn geschenk 
terug te vragen door een afspraak te maken met André of Fred. 

(4) Het was de bedoeling te beginnen met de mensen die vandaag op de 
nieuwjaarsreceptie zijn. 

(5) Later zal beslist worden wat er met de andere stukken zal gebeuren.  
(6) De RvB gaat hiermee akkoord. 

4. Beheer procedure ledenbestand 

a. Om de ledenadministratie te verbeteren heeft Andre een nieuwe procedure uitgewerkt 
die moet toelaten dat de lijst bij de secretaris, bij de penningmeester en op de website 
steeds actueel en identiek is. Dit is een interne procedure DB. 

b. De procedure wordt besproken op de RvB. 
c. De RvB gaat hiermee akkoord. 
 

5. Voorstel om Fred Simkens volledig op te nemen als lid in de RvB 

a. Fred is een zeer geëngageerde collega, o.a. bij het in orde stellen van het 
patrimonium. Anderzijds heeft hij nu als “raadgever” geen stemrecht op de RvB, 
hetgeen niet zeer logisch is. Temeer dat Koen Engelen binnenkort mutatie doet naar 
Brussel en daardoor moeilijk de beheerder kan blijven van het patrimonium. In dat 
scenario zou Fred deze functie overnemen.  

b. De voorzitter stelt voor Fred als volwaardig lid op te nemen in de RvB. Dit dient 
bekrachtigd te worden op de volgende AV. 

c. De RvB gaat hiermee akkoord. 
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6. Ontwerp activiteitenkalender 2015 

a. Het ontwerp activiteitenkalender wordt besproken 
b. Het is de bedoeling een gevarieerd programma aan te bieden à rato van één activiteit 

per twee maanden. Deze frequentie kan door bv. herdenkingen op sommige 
ogenblikken groter zijn. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
verlofperioden en grote oefeningen en kampperioden, alsook met het jaarprogramma 
van onze traditiedrager het CBOS Noord. 

c. Bij teveel activiteiten is er het risico op “saturatie”, en daardoor op desinteresse bij 
onze leden . We trachten dus een gulden middenweg te vinden.  

d. De activiteitenkalender wordt definitief op de RvB en AV van 06 Mar 15. Ontwerp zie 
Bijl A, en een geactualiseerde versie op de website. 

e. Voorstellen zijn nog steeds welkom.  
f. Een goed gevuld programma is zeer mooi, maar het kan niet zijn dat de organisatie 

steeds op dezelfde mensen berust; dat blijft op termijn niet haalbaar. Het DB zoekt 
collega’s, zowel binnen als buiten de RvB,  die zich kandidaat stellen om de 
organisatie van één van de activiteiten te verzorgen.   

7. Procedure bij overlijden: 

a. Bij het overlijden van een collega is er meestal geen tijd tussen het ontvangen van het 
overlijdensbericht en de begrafenis. Het DB is soms niet onmiddellijk bereikbaar. 
Hierdoor bestaat het risico dat er telkens andere maatregelen beslist worden, wat op 
zijn beurt een bron van discussie en frustratie kan worden. Daarom wordt er 
voorgesteld met een standaardprocedure te werken. 

b. De procedure wordt besproken op de RvB. Zie Bijl B. 
c. De RvB gaat hiermee akkoord. 

8. Relatie met de “Vriendenkring 4L”: 

a. We stellen vast dat er bij vele mensen verwarring bestaat tussen de “Verbroedering 
2/4 L” en de “Vriendenkring 4L”. Dit leidt tot misverstanden bij betalingen lidgeld,en tot 
verwarring bij de verschillende activiteiten. 

b. Een poging tot integratie van beide verenigingen door de RvB is niet geslaagd. 
c. De Verbroedering 2/4 L is de enige officiële VZW die collega’s van het 2L, van het 4L 

en van het 2/4 L verenigt. Iedere gewezen Lansier van deze mooie Regimenten is 
welkom.  

d. Ondertussen wenst de RvB klaar te stellen dat de “Verbroedering 2/4L” en de 
“Vriendenkring  4L”  wel TWEE VERSCHILLENDE  verenigingen zijn. 

e. De voorzitter heeft aan de Heer Nelissen gevraagd de website van de Vriendenkring 
4L aan te passen om verdere mindermisverstanden te vermijden.  

f. Het staat iedereen vrij lid te zijn van de ene, of andere, of beide verenigingen. 
g. De RvB gaat akkoord. 

9. Nieuwjaarsdrink 2015: 

a. We hebben de locatie moeten veranderen vanwege het grote succes. Meer dan 135 
inschrijvingen. 
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b. We danken het CBOS N om ons in die korte tijdspanne uit de nood te helpen. 
c. De nieuwjaarsdrink is gratis. Dit was een beslissing van het DB. 

10. Het woord wordt gegeven aan 2Comd CBOS N: 

a. Er is een wervingsstop. 
b. In april – mei zal er een bijzondere werving Offr en OOffr gebeuren. Het gaat hier over 

ongeveer 17 Mil. 
c. In september 2015 zal er een werving vrijwilligers kandidaat ParaCdo gebeuren. Het 

gaat hier over ongeveer 50 Mil. 
d. Het budget van de Cie Scholing zal met 25 tot 40% krimpen met als resultaat dat er 

cursussen zullen geschrapt worden. 
e. Op 19 januari wordt er verhuisd naar de nieuwe stafblok. 
f. Er is een selectie van het patrimonium gemaakt en dat zal ten gepaste tijde 

geïnstalleerd worden in de stafblok van het CBOS N. 

11. De vergadering wordt gesloten om 1440Hr door de voorzitter die iedereen bedankt voor 
zijn positieve bijdrage. 

12. Lijst der bijlagen: 

a. Bijlage A: Ontwerp Activiteitenkalender 2015 

b. Bijlage B: Procedure bij overlijden 

 Ronny GROENEN Paul BRUYNINCKX 
 Secretaris d.d. Voorzitter 
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Raad van Bestuur (RvB) Leopoldsburg - CBOS N DB

Nieuwjaarsdrink Leopoldsburg - CBOS N DB

Raad van Bestuur Leopoldsburg - CBOS N DB

Jaarlijkse Algemene Vergadering Leopoldsburg - CBOS N RvB

Plechtigheid Monument Cavalerie en Infanterie Brussel Deken Man Trp

30 Apr 15 Drink MKOK-Leopoldsburg

Herdenking Operatie Dynamo De Panne Gemeentebestuur

Activiteit West-Vlaanderen ?? Nog te bepalen RvB

06 Jun 15 Champagnewandeling De Panne De Panne De Panne - Tourisme

Bezoek Brouwerij Palm en stoeterij + lunch Steenhuffel DB

Raad van Bestuur Leopoldsburg - CBOS N DB

Drink MKOK-Leopoldsburg RvB

Herdenking Fonck & de Menten de Horne Thimister - Plainevaux RvB

Herdenking monument 4 L Halen RvB

Bezoek aan Euskirchen en Vogelsang Euskirchen en Vogelsang RvB

Raad van Bestuur Leopoldsburg - CBOS N DB

Herfstactiviteit  + lunch of BBQ Nog te bepalen RvB

Raad van Bestuur Leopoldsburg - CBOS N DB

11 Nov Herdenking De Panne De Panne Gemeentebestuur

45ste verjaardag Peterschap 2L - De Panne

27 Nov 15 Drink MKOK - Leopoldsburg

Nieuwjaarsreceptie Leopoldsburg - CBOS N RvB

Jaarlijkse Algemene Vergadering Leopoldsburg - CBOS N RvB

RvB = Raad van Bestuur

DB = Dagelijks Bestuur

CBOS N = Centrum Basisopleiding Noord (onze Traditiedrager)

OpmerkingDatum

Zeer beperkte deelname

Nog volledig uit te werken

Datum te bevestigen in Ftie Prog. Brigade

Nog volledig uit te werken

Nog volledig uit te werken

11 Nov 15

12 Nov 15 

Warm buffet 

Details later

Nog volledig uit te werken

MAX 50 deelnemers

15 Jan 16 

04 Mar 16

VERBROEDERING 2/4 REGIMENT LANSIERS
Activiteitenkalender 2015  -  VOORLOPIG ONTWERP  Sit op 05 Feb 15 

Activiteit Plaats

16 Jan 15

16 Jan 15

06 Mar 15

06 Mar 15

23 Apr 15 

25 Mei 15

?? Mei 15

19 Jun 15 

Organisatie

26 Jun 15

31 Jul 15

02 Aug 15

09 Aug 15

?? Sep 15

25 Sep 15

?? Oct 15 

06 Nov 15

Dit is PLANNING = Voor iedere activiteit wordt een bericht verstuurd.



Bijl B bij Verslag RvB 16 Jan 2015 

Procedure bij overlijden 

 

Wij hebben al meermaals vastgesteld dat bij overlijden van een collega er zeer weinig reactietijd overblijft 

tussen het overlijden en begrafenis, en dat de leden van het dagelijks bestuur niet continue bereikbaar zijn. 

Daarom is vanaf nu een standaardprocedure afgesproken, die het voordeel heeft eerlijk te zijn (iedereen  

in dezelfde situatie wordt gelijk behandeld), en dat het DB zichzelf niet overstelpt met e-mails om tot een 

compromis te komen. 

 

Nr Relatie t.o.v. Verbroedering   Procedure voor Opmerking 
  Betrokkene Partner/kind  

1 Gewezen Lansier, GEEN lid Verbroedering 1 -  

2 Lid Verbroedering 3 2  

3 Lid Verbroedering 
Verdienstelijk in Verbroedering * 

4 2  

*  Bij beslissing van het DB    
     
Legende procedure: 

1: Meedelen op de website 

2: Meedelen op de website + e-mail aan de leden  

3: Meedelen op de website + e-mail aan de leden + brief rouwbeklag aan familie 

4: Meedelen op de website + e-mail aan de leden + brief rouwbeklag aan familie + bloemen vanwege Verbroedering. 

Opmerking: 

 Uitzonderingen blijven mogelijk, omdat uitzonderlijke situaties naar uitzonderlijke maatregelen vragen. 

 Gewezen leden, die op hoge leeftijd en door langdurige ziekten duidelijk niet meer in staat waren hun zaken te beheren en 

daardoor recent niet meer hun lidgeld betaald hebben, blijven beschouwd als lid. 

 


