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Verslag van de RvB van 16 Feb 18 

1. Aanwezig 
Brebels Rene, Cuylits Jean, Debie Karel, Fonteyn Jos, Gielen Ronny, Groenen Ronny, 
peter Jaenen, Labat Francis, Laermans Ronny, Marin Rudy, Merket Stan, Robrechts 
Johan, Simkens Fred, Smout Ronald, Van Den Bosch Leo, AdjtMaj Creemers Dirk, 
1KplChef Leeten Jo,Bruyninckx Paul. 
Verontschuldigd: 
Bogaerts Luc, Dierckx Luc, Engelen Koen, Lox Eric, Torfs Bert, Vandecauter Dorinda, Maj 
Peter Eeman.  

2. Agenda 

a. Woord van de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom, dankt voor de aanwezigheid, en opent de 
vergadering. 

b. Toelichting door Korpsadjudant CBOS N 
Peter Eeman is weerhouden. In zijn afwezigheid geeft Dirk Creemers een update. 
(1) Het CBOS draait momenteel goed. 
(2) De rekrutering loopt echter niet zoals gewenst. 
(3) Een studieproject loopt over de regionale vorming. Een paar proefprojecten zijn 

gepland. Een mogelijk risico is niveauverlaging van het opleidingsniveau.  
(4) Bevelsovergave van het CBOS N op 01 of 29 juni ’18. Meer details later, zodra 

gekend. 
(5) Op 01 juli ’18 organiseert De Panne een plechtigheid ter gelegenheid van 100-

jarige Militaire Begraafplaats De Panne. 
De voorzitter dankt Dirk voor de toelichting. 

c. Kalender 2018 
(1) Ronald Smout geeft verduidelijking over een mogelijk bezoek van de 

Verbroedering aan de kampperiode Bergen van 15-26 Oct ’18. Dit bezoek zou een 
tweetal dagen duren, en een aanvraag is lopende bij de GenSt voor toelating om 
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de Mil autobus te mogen gebruiken, die sowieso dagelijks de navette doet van 
Bergen naar Leopoldsburg. 

(2) De RvB vraagt een korte opiniepeiling om het aantal deelnemers hieraan te 
kunnen inschatten. 

d. Lessen uit organisatie nieuwjaarsreceptie(NJR) 
(1) De NJR was opnieuw een groot succes. 
(2) De nieuwe begintiming dit jaar van 16.00 u is goed, en blijft best behouden. 
(3) De kwaliteit van de broodjes was een verbetering met de vorige jaren. Misschien 

volgende jaar een kleiner aantal bestellen. 
(4) De beheerder Vic Willekens vraagt in het vervolg de behoefte aan keukenmateriaal 

te willen meedelen. 

e. Toestand lidmaatschap 
(1) We hebben momenteel 310 leden. 
(2) Recent zijn er 4 nieuwe leden die zich aansloten. 

f. Financiële toestand 
(1) De begroting is in evenwicht. Er is momenteel 11.594 € in kas. 
(2) De controle van de boekhouding werd net voor de RvB uitgevoerd door Ivo Brouns 

en Dirk Mertens. De boekhouding werd in orde bevonden. Meer details op de AV 
van 02 Mar a.s. 

g. Samenstelling RvB 
(1) Ronny Gielen vraagt de RvB zijn ontslag uit de RvB te willen aanvaarden. Ronny is 

zeer actief, o.a. in het paardrijden waar hij wekelijks les geeft in de manege. Ronny 
kan beide activiteiten moeilijk combineren omdat de vergaderingen RvB ook 
telkens op vrijdag vallen. Hij verduidelijkt dat we verder voor specifieke werken 
verder op hem kunnen beroep doen. 
De RvB aanvaardt het ontslag van Ronny Gielen. 
De voorzitter dankt uitdrukkelijk Ronny voor zijn meer dan verdienstelijke inzet. 

(2) In opvolging van Ronny Gielen stelt Rene Brebels zich kandidaat voor de RvB, en 
als ondervoorzitter voor de vrijwilligers. Rene is de enige Lansier die in onze drie 
Regimenten heeft gediend. Hij was de laatste Korpsbrigadier van het 2/4 Lansiers. 
Rene is ook een actief lid van onze vereniging is steeds aanwezig is op onze 
activiteiten. 
De RvB aanvaardt unaniem de kandidatuur van Rene Brebels als opvolger van 
Ronny Gielen. 
Deze kandidatuur zal voorgelegd worden aan de volgende AV. 

h. Procedure voor communicatie bij overlijden 
(1) De procedure voor de communicatie bij overlijden was voornamelijk bedoeld in 

geval van overlijden van een lid ( of echtgenote/kind) van de verbroedering. Op dit 
ogenblik stuurt onze secretaris een e-mail en wordt het overlijden vermeld op de 
website. De leden die geen internettoegang hebben worden niet verwittigd. 

(2) Uit ervaring van een paar reële cases, is er voorgesteld om dit uit te breiden naar 
alle Lansiers, ook als ze geen lid zijn. 

(3) Na grondig debat, besluit de RvB de bestaande procedure te verbreden naar alle 
Lansiers, op voorwaarde dat een nauw familielid van de overledenen de wens 
uitgedrukt heeft de leden te verwittigen. 
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i. Voorbereiding AV van 02 Mar   
In voorbereiding van de AV worden een paar details afgesproken: bloemen voor het 
monument, algemene timing, samenstelling warm en koud buffet. 

j. Voorstel ereleden 
(1) Er is voorgesteld om een paar verdienstelijke personen erelid of erebrigadier te 

maken. 
(2) Na een grondig debat zal de voorzitter meer details meedelen op de volgende 

RvB. 

k. Website 
Onze website is een belangrijk communicatiemiddel. Deze werd ontworpen bij de 
ontbinding van het 2/4 L, en de daaropvolgende oprichting van de Verbroedering. 
Deze website is echter dringend aan een nieuwe lay-out toe. 
Johan Robrechts heeft dit onderwerp bestudeerd, en hij geeft een overzicht van de 
mogelijkheden. 
Meer details worden verwacht bij de volgende RvB. 

l. Punten van de leden 
Er zijn geen bijkomende punten ontvangen van de leden. 

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

 

 

(Get)      (Get) 

 Ronny LAERMANS Paul BRUYNINCKX 
 Secretaris Voorzitter 


