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Verslag van de RvB van 06 Nov 15. 

1. Aanwezig 
Debie Karel, Engelen Koen, Fonteyn Jos, Labat Francis, Simkens Fred, Steppe Andre, 
Vandecauter Dorinda, Bruyninckx Paul. 
Maj Eeman Peter - CO, AdjtMaj Creemers Dirk – Korpsadjudant, 1KplChef Leeten Jo – 
Korpskorporaal. 
Verontschuldigd: 
Bogaerts Luc, Clicteur Dirk, Cuylits Jean, Dierckx Luc, Gevers Roel, Gielen Ronan, Groenen 
Ronny, Jaenen Peter, Marin Rudy, Torfs Bert, Van Den Bosch Leo. 
Venken Yvan - EXO   

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 de onbeschikbaarheid van een paar collega’s werd de 
vergadering uitzonderlijk om 13u30 gepland i.p.v. 10u00. 

3. Woord van de Korpscommandant CBOS N 
Majoor Peter Eeman geeft toelichting over de activiteiten van zijn eenheid. Veel is er niet te 
actualiseren gezien de korte periode na de vorige RvB.  
Buiten de traditionele opleiding van de rekruten, heeft het CBOS Noord ondertussen ook 
nieuwe “klanten” voor zijn Centrum zoals de Luchtcadetten, de KMS en een cursus van de MP. 
De Majoor verklaart in detail de te volgen procedures in verband met de Leopardtank die als 
monument in zijn Kw staat. 
De voorzitter dankt de Maj Eeman voor zijn toelichting en voor de continue steun van de 
Traditiedrager naar de Verbroedering. 

4. Patrimonium  
Andre Steppe licht de toestand patrimonium toe. 
Op dit ogenblik zijn ongeveer 54 stukken terug naar de originele schenker. Een 30-tal staat nog 
klaar. 
Op vraag van 1C/1Gr is alles teruggehaald wat daar was ondergebracht, behalve een kopie 

 

VZW Verbroedering 
2/4 Regiment LANSIERS 

Nr/ 0417.329.038 
Kwartier Gen-majoor Libbrecht 

3970 LEOPOLDSBURG 
Website: https://sites.google.com/site/24lverbroedering/ 

mailto:Luc2.Dierckx@mil.be
mailto:dierckx.luc@gmail.com
https://sites.google.com/site/24lverbroedering/


  10 Nov 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 

van ruiterstandbeeld 4L van SPA, TWEE kanonlopen Leopard en 4 grote tapijten. Voor deze 3 
dingen wordt een oplossing gezocht. 
Gezien de verandering van de opdracht van de C Cie Bn Bvr/5Li, is ook daar alles 
teruggehaald. De zaken die op Bn niveau zijn uitgestald, blijven er staan. 
In de Traditiehaal van onze Traditiedrager komen de volgende maanden nog 2 kasten bij met 
traditionele uniformen, de neushoornkop en 2 grote foto’s over het Regiment te paard. 
Koen Engelen geeft informatie over patrimonium dat nog op een paar andere plaatsen staat, en 
zijn bevindingen en bedenken over “De Historische Pool”. 

5. Situatie ledenbestand  
Jos Fonteyn geeft de toestand ledenbestand: We hebben momenteel 334 leden, waarvan 301 
in orde zijn met hun lidgeld. 

6. Lidgeld 2016 
Gezien de gezonde financiële toestand beslist de RvB het lidgeld voor 2016 niet te wijzigen. 
Om boekhoudkundige reden zal de uitnodiging tot betalen van het lidgeld 2016 vanaf 1 Jan 16 
verstuurd worden. 

7. Planning activiteiten 2016 
Het voorbije jaar waren er geen opmerkingen op het jaarprogramma. Daarom stelt de voorzitter 
voor om in dezelfde geest verder te werken. 
Maneuveridee jaarprogramma: 

a. Regelmatig een activiteit organiseren om de leden de kans te geven mekaar in een 
ongedwongen sfeer te ontmoeten. 

b. Buiten de Nieuwjaarsreceptie en de Algemene Vergadering, twee grotere activiteit per jaar. 
Wat de plaats betreft van deze twee grotere activiteiten, rekening houden met de leden die 
ver van Leopoldsburg wonen. Indien mogelijk regelmatig combineren met onze 
Petergemeente De Panne. 

c. Een variatie in activiteiten trachten aan te bieden. 

d. Er is een duidelijke belangstelling voor een regelmatige ongedwongen drink zoals deze 
reeds georganiseerd in het MKOK. 

e. Op alle activiteiten zijn vanaf dit jaar ook de echtgenote/partner welkom. Op de RvB en de 
AV hebben enkel de leden spreek- en stemrecht. 

f. Alle werk valt momenteel op de schouders van een paar mensen. Het zou de taak van het 
DB enorm verlichten indien, voor iedere activiteit, één of twee collega’s de organisatie 
overnemen. 

g. Activiteiten kiezen met democratisch prijzen. 

Een ontwerp van activiteitenkalender is in bijlage bijgevoegd. 

8. Varia 

a. De Korpsadjudant Dirk Creemers en Andre Steppe leggen de plannen uit voor het opfrissen 
van het monumentenpleintje. Verhoopte timing: werken klaar tegen volgende AV. 

b. De prijs van de maaltijden die het DB organiseert wordt steeds nauwgezet uitgebalanceerd, 
zodat de prijzen enerzijds democratisch blijven, maar dat anderzijds toch een minimum aan 
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kwaliteit gewaarborgd is. Indien men een minimum aan kwaliteit wil, staat daar ook een 
bepaalde prijs tegenover. Het DB doet zijn uiterste best. 

c. Het DB zal ook de volgende weken een inspanning doen om de website de actualiseren en 
op te frissen. 

9. Agenda 

a. 27 Nov 15 : Drink MKOK te Leopoldsburg 

b. 15 Jan 16 : Nieuwjaarsdrink 

c. 06 Feb 16 : Bezoek aan Gallo-Romeins Museum : De Gladiatoren 

d. 19 Feb 16 : Vergadering RvB 

10. De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inzet voor onze Verbroedering. Hij sluit de 
vergadering van de RvB om 15u30. 

 

  Paul BRUYNINCKX 
  Voorzitter 
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