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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 04 Mar 16 

Op 04 Mar 16 vond de statutaire Algemene Vergadering (AV) plaats in het CBOS Noord te 
Leopoldsburg. 
Voor de AV werd een bloemenkrans neergelegd aan het monument 2/4 Lansiers en een 
minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van alle gesneuvelde Lansiers en van de 
collega’s overleden sinds de vorige AV 2015: Gust RUYSEN, Marcel LEMS, Staf RAUS, 
Roger DELVOYE, Maurice VINCK, Hugo DE HERDT, Jean VANDENEEDE, Tony BUYZE, 
Luc ARDENOY. 
De voorzitter opent de AV om 16.00 Hr. 

1. Dagorde  

a. Openingswoord van de Voorzitter 
(1) De voorzitter wenst alle aanwezigen van harte welkom. 
(2) Het is niet evident voor de collega’s nog in dienst om aanwezig te zijn. 
(3) De prijs voor de verste deelnemer gaat naar Eddy Van GUYZE uit De Panne. Ook 

Jean JACOBS, onze gekende Midden-Oosten specialist, wordt vernoemd. 
(4) De voorzitter dankt het Comdo van het CBOS Noord voor hun aanwezigheid: 

Maj Peter EEMAN, AdjtMaj Dirk CREEMERS en 1CLC Jo LEETEN. 
(5) Hij herinnert aan het doel van de VZW, o.a. de vriendschapsbanden verstevigen 

tussen al die gediend hebben bij het Regiment en zijn rechtsvoorgangers.  
(6) Hij herinnert de vergadering aan de wettelijke voorschriften i.v.m. VZW’s. Onder 

meer dat de RvB op de AV verantwoording aflegt aan zijn leden. 
(7) Hij verwelkomt de nieuwe leden: Robert BEELEN, Jos De CEUSTER, Leon 

FELS, Danny FROYEN, Patrick LAUWERS, Dirk MERTENS, Paul VANDAEL, 
Ronny Van Den EYNDE, Marc VANHOEY, Willy Van HOUT, Roger VERBEECK. 

b. Deelnemers: 
(1) De secretaris geeft de volgende getallen: op datum van 04 Mar 16 telde onze 

Verbroedering 302 leden, waarvan 212 hun lidgeld 2016 reeds hebben betaald. 
(2) Aanwezige en verontschuldigde leden. 

(a) 83 leden zijn tegenwoordig op de AV. 
(b) 71 leden lieten zich vertegenwoordigen met volmacht 
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c. Goedkeuring Verslag AV 06 Mar 15 
(1) De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de AV van  

06 Mar 15. Er worden geen opmerkingen gemeld. De voorzitter vraagt het verslag 
van de AV van 06 Mar 15 goed te keuren. 

(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

d. Financiële situatie 2015, en goedkeuring 
(1) De penningmeester Jos FONTEYN geeft het financieel overzicht 2015. Het totaal 

van de inkomsten bedraagt 7.175€. Het totaal van de uitgaven is 7.312€. Het 
totaal financieel vermogen bedroeg op 31 Dec 15 de som van 11.570€. 

(2) De controle van het boekjaar 2015 is uitgevoerd door Kol SBH b.d. Tony MAES 
en Cdt b.d. Ivo BROUNS. De boekhouding werd door beide commissarissen in 
orde bevonden. 

(3) De Voorzitter vraagt aan de AV om de Raad van Bestuur (RvB) te ontlasten voor 
het boekjaar 2015. 

(4) De voorzitter dankt Tony MAES en Ivo BROUNS voor de nauwgezette controle. 
(5) De AV verleent kwijting aan de RvB. 

e. Ontwerpbegroting 2016, en goedkeuring 
(1) De begroting 2016 wordt voorgesteld. 
(2) De extra kosten verbonden aan het in orde zetten van het patrimonium blijven 

nog zeker twee jaren. 
(3) De AV gaat hiermee akkoord. 
(4) De voorzitter dankt Jos FONTEYN voor zijn toewijding. 

f. Aanduiding van de commissarissen voor de rekening 2016 
(1) Tony MAES en Ivo BROUNS stellen zich kandidaat als commissaris voor de 

controle boekhouding 2016. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

g. Lidgeld 2017 
(1) De RvB stelt voor het bedrag van het lidgeld ongewijzigd te houden op 10€. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

h. Wijziging en goedkeuring Raad van Bestuur (RvB) 
(1) De statuten voorzien een ingewikkeld maneuver tot wijziging van de RvB. 
(2) Luc BOGAERTS stelt dat paragraaf 13 een abnormaal ingewikkeld maneuver is 

voor een kleine eenvoudige VZW als de onze. Hij legt in detail uit wat niet meer 
past, en hoe het statuut beter zou gestructureerd zijn.  

(3) Om de hele zaak te vereenvoudigen verklaart de volledige RvB zich einde 
mandaat en herverkiesbaar, behalve Dierk Clicteur, die zich niet herverkiesbaar 
stelt. 

(4) Eén lid heeft zich kandidaat gesteld voor de RvB nl. Stan Merket. De voorzitter 
stelt Stan Merket voor aan de AV.  

(5) De voorzitter vraagt aan de AV de goedkeuring voor de herverkiezing van de 
leden van de RvB.  

(6) De AV gaat hiermee akkoord. 
(7) De voorzitter vraagt de AV de goedkeuring tot verkiezing van Stan Merket als lid 

van de RvB. 
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(8) De AV gaat hiermee akkoord. 
(9) De voorzitter dankt Dierk Clicteur voor zijn jarenlange bijdrage tot de VZW. 
(10) De voorzitter feliciteert Stan Merket en verwelkomt hem in de RvB. 
(11) De nieuwe RvB: zie bijlage A. 

i. Wijziging van de statuten 
(1) Luc BOGAERTS stelt vast dat de statuten voor onze VZW volledig verouderd zijn. 

Er staan o.a. bewoordingen over de “posterijen en telegraaf” die niet meer van 
deze tijd zijn. Ook de term “afgevaardigde bestuurder” is te hoog gegrepen voor 
onze kleine VZW. De taken zoals voorzien in paragraaf 25 worden bij ons door 
het dagelijks bestuur (DB) uitgevoerd.  

(2) Hij stelt voor de volledige tekst aan te passen aan de huidige juridische 
bewoordingen, rekening houdend met de omvang van onze VZW en met de 
veranderingen die wij voorstellen. Het geheel zouden we dan ter goedkeuring 
voorstellen aan de AV van 2017. 

(3) De voorzitter vraagt de goedkeuring voor het voorstel van Luc BOGAERTS. 
(4) De AV gaat akkoord met het voorstel. 
(5) De voorzitter dankt Luc BOGAERTS voor het juridische advies en al zijn werk. 

j. Toestand patrimonium 
(1) De voorzitter benadrukt het vele werk dat dit jaar opnieuw werd gerealiseerd door 

Andre STEPPE, met de steun van verschillende zeer gemotiveerde collega’s. De 
hall op de 1ste verdieping kan na de AV bezocht worden.  

(2) Andre STEPPE geeft details over ons patrimonium bij het Bn Bvr/5Li en bij de 
1C/1Gr.  

(3) De voorzitter legt uit dat er een verkeerde inschatting werd gemaakt bij het 
terughalen van patrimonium bij 1C/1Gr, omdat onze gewezen Lansiers niet 
werden geraadpleegd. Hij vraagt dat de collega’s nu in dienst bij deze eenheid 
hun ideeën en wensen kenbaar maken. 

k. Overzicht activiteiten 2015 
(1) De voorzitter geeft een samenvatting van de activiteiten 2015. 
(2) Het verslag van de activiteiten 2015 is te lezen op de website. 
(3) De AV heeft geen bijkomende vragen, en gaat akkoord. 

l. Activiteitenkalender 2016 
(1) De voorzitter geeft uitleg bij het programma 2016. 
(2) Dit programma is tevens beschikbaar op onze website. Het wordt steeds up to 

date gehouden. Tevens vindt u het programma 2016 in bijlage B. 
(3) Een korte opiniepeiling zal binnenkort gehouden worden om beter te kunnen 

inspelen op de wensen van de leden. 
(4) Indien collega’s uit andere provincies een lokaal initiatief wensen te nemen, wordt 

dit gesteund door de RvB. 
(5) De AV gaat akkoord. 

m. Toelichting door de Korpscommandant  van CBOS N, onze Traditiedrager 
(1) Majoor Peter EEMAN geeft informatie over de huidige programma’s en de 

evoluties in zijn eenheid. 
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(2) Het CBOS N heeft moeten inleveren aan onderrichters. De invloed van het Plan 
van Defensie wordt besproken. Er worden dit jaar toch meer aanwervingen 
verwacht dan initieel gepland. 

(3) De voorzitter dankt Majoor Peter  EEMAN voor zijn toelichting en voor de continue 
steun van de Traditiedrager naar de Verbroedering. 

n. Agendapunten van de leden: 
De secretaris heeft geen agendapunten van de leden ontvangen. 

o. Varia 
(1) De voorzitter maakt wat reclame voor de website, HET informatiemiddel bij uitstek 

van onze verbroedering. Telkens een nieuw item op de website verschijnt, zal 
onze secretaris een (verwittigings)e-mail sturen naar de leden. De paar collega’s 
zonder internet worden aangemoedigd zich toch even naar de 21ste eeuw te 
verplaatsen. De Verbroedering zal hen indien nodig helpen met de opstart.   

(2) Niettegenstaande we een vriendenkring zijn, zonder militaire graden, is er 
blijkbaar bij sommige collega’s toch een drempelvrees om hun mening kwijt te 
geraken over onze vereniging. Op voorstel van ondervoorzitter Ronny GIELEN 
stellen we daarom het principe van een ombudsman in. Dit betekent dat iedereen 
terecht kan met vragen/commentaar/ideeën bij de ondervoorzitter van zijn 
vroegere categorie.  

(3) Nog een 80-tal leden dienen nog hun lidgeld 2016 te storten. Kijk even na of dit bij 
u niet het geval is. 

(4) Een vereniging als de onze besturen en activiteiten organiseren vraagt veel 
energie en tijd, en komt steeds op dezelfde mensen neer, die dit alles doen in hun 
vrije tijd. De RvB stelt vast dat er dikwijls misverstanden en verwarringen ontstaan 
omdat de nota’s en uitnodigingen niet volledig gelezen worden.  
Daarom bespaar onnodig tijdverlies bij onze organisatoren: lees VOLLEDIG 
en niet diagonaal, open de BIJLAGEN, schrijf TIJDIG in, gebruik uw 
LIDNUMMER bij betalingen. 
Jos, Luc en Andre zijn u er dankbaar voor. 

2. Slotwoord 

De voorzitter dankt iedereen voor hun trouw en inzet voor de Verbroedering. Onze 
vereniging wordt getrokken door een paar mensen. De voorzitter feliciteert hen voor hun 
inzet. 
Goede ideeën en helpende handen zijn steeds welkom; men moet daar niet noodzakelijk 
bestuurslid voor zijn. 
Tot slot wenst de voorzitter allen nog een gezellige babbel, een toffe pint en lekker buffet, 
en aansluitend een veilige rit naar huis. 
De voorzitter sluit de AV om 1715u. 

3. Lijst van de bijlagen 

a. Bijl A: Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur 
b. Bijl B: Activiteitenkalender 2016 

 (Get) (Get) 

 Luc DIERCKX Paul BRUYNINCKX 
  Secretaris Voorzitter 
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