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Verslag van de RvB van 25 Sep 15. 

1. Aanwezig 
Cuylits Jean, Debie Karel, Fonteyn Jos, Groenen Ronny, Labat Francis, Simkens Fred, Smout 
Ronald, Steppe Andre, Bruyninckx Paul 
Maj Eeman Peter - CO, Maj Venken Yvan - 2Comd, AdjtMaj Creemers Dirk - Korpsadjudant 

2. Woord van de voorzitter 

De Voorzitter opent de vergadering en dankt de leden van de RvB voor hun aanwezigheid en 
overloopt de agenda. Gezien Maj Eeman nog andere dringende afspraken heeft, geeft de 
voorzitter eerst het woord aan CO van CBOS N. 

3. Woord van de Korpscommandant CBOS N 
Majoor Eeman geeft toelichting over de activiteiten van zijn eenheid. Er waren twee Pl 
kandidaat Para in juni. Momenteel is er één lichting met de opleiding bezig. De lichtingen voor 
2016 zijn goed gespreid. Voor het eerst geeft het CBOS N ook basisopleiding aan kandidaat 
kaderleden. 
Er is een betere opvolging bij de eenheden voor een meer progressieve verderzetting van de 
opleiding eens de kandidaten er zijn toegekomen. 
De voorzitter dankt de Maj Eeman voor zijn toelichting en voor de continue steun van de 
Traditiedrager naar de Verbroedering. 

4. Patrimonium – Ondervoorzitter Andre Steppe 
Gezien een herstructurering binnen het Bn Bvr/5Li vraagt de betreffende CieComd om het 
patrimonium dat zij in leen hadden terug te mogen overgeven aan de Verbroedering. 
Een gelijkaardige evolutie doet zich voor bij het 1C/1Gr waar ook de 3Cie, initieel met het 
personeel van het vroegere B Esk, nu instructie Cie wordt. De nieuwe Cie Comd wenst geen 
link met het 2/4 L. 
De RvB beslist dat het betreffende patrimonium één van de volgende dagen zal worden 
teruggehaald. 
Fred Simkens zal hiervoor de nodige contacten leggen met de RSM van 1C/1Gr. 
De voorzitter dankt Andre en Fred voor hun continue inzet voor het patrimonium. 
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5. Situatie ledenbestand – Penningmeester Jos Fonteyn 
We hebben momenteel 332 leden. Waarvan tot nog toe 286 betalend. 
Er is een actie ondernomen door het Dagelijks Bestuur (DB) om nogmaals een herinnering te 
sturen naar collega’s die hun lidgeld nog niet betaald hadden. 
Een misverstand zou ontstaan zijn omdat eind vorig jaar de uitnodiging voor de 
Nieuwjaarsdrink en de uitnodiging voor het betalen van het lidgeld 2015 op dezelfde brief 
vermeld stond. 
De RvB beslist om voortaan aparte uitnodigingen te versturen. 

6. Financiële situatie – Penningmeester Jos Fonteyn 
De boekhouding wordt nauwgezet bijgehouden. 
De financiële situatie is gezond. 
Er wordt van gedachten gewisseld over een eventuele nieuwjaarsgeschenk 2016. Jos doet 
onderzoek naar prijzen.  

7. Varia 
a. Jean Cuylits meldt dat ons Duits zuster Regt PzBn 203 nog steeds bestaat. 

b. Ideeën worden gevraagd voor de volgende RvB voor het programma 2016. 

c. Ronald Smout meldt dat tijdens de volgende Kampperiode Bergen van de Bde, hijzelf een 
initiatief neemt voor een kleine herdenking aan Marc Duterieu samen met de aanwezige 
gewezen 2/4 Lansiers. De Voorzitter dankt Ronald met dat initiatief. 

d. De RvB gaat akkoord met Andre Steppe en AdjtMaj Dirk Creemers om de bloemenkransen 
voortaan in een andere winkel te kopen, en indien nodig het maximum bedrag op te trekken. 

e. De mogelijkheden voor het herspuiten van de Leopardtank worden toegelicht door Maj 
Venken.  De voorzitter zal voor meer info contact opnemen met bevoegde organen. 

8. Agenda 

a. 03 Okt : Bezoek Mijnmuseum te Beringen. 

b. 06 Nov : RvB om 13.30u  in het CBOS N. 

c. 10 en 11 Nov : Bezoek door delegatie CBOS N en Verbroedering aan De Panne voor 
kransneerlegging aan de monumenten. 

d. 27 Nov : Drink MKOK te Leopoldsburg 

9. De Voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inzet voor onze Verbroedering. Hij sluit de 
vergadering van de RvB om 12u15. 

 

 Luc Dierckx Paul BRUYNINCKX 
 Secretaris Voorzitter 
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