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      09 Mar 2018   

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 02 Mar 18 

Op 02 Mar 18 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 2017: Andre STEPPE, Georges BRUELEMANS, Jean 
BUNCKENS, Andre CLOET, Maurits DENAEGHEL, Bob DHONDT, Rudi WERELDS. 

De voorzitter opent de AV om 15.45 Hr. 

1. Dagorde  

a. Openingswoord van de Voorzitter 
(1) De voorzitter wenst alle aanwezigen van harte welkom. Verschillende collega’s zijn 

weerhouden door o.a. de bevelsovergave 1C-1Gr en door de griepepidemie die nu 
op haar toppunt is. Ook plots gladijs op de weg blijkt vandaag een probleem. 

(2) De voorzitter dankt het Comdo van het CBOS Noord voor hun aanwezigheid en 
hun steun: AdjtMaj Dirk CREEMERS en 1CC Jo LEETEN, en hun medewerkers. 
Majoor Peter EEMAN is verontschuldigd gezien de bevelsovergave bij 1C-1Gr. 
Tevens dankt hij onze webmaster AdjtChef Peter JAENEN.  

(3) Hij herinnert aan het doel van de VZW, o.a. de vriendschapsbanden verstevigen 
tussen al die gediend hebben bij het Regiment en zijn rechtsvoorgangers.  

b. Hij verwelkomt de nieuwe leden: AERTS Johan, AMBRICO Alfredo, BAUMANS Luc, 
BOUWENS Luc, COENEN Jan, HERMANS Yves, JACOBS Robin, LEYSSENS Nico, 
MOMBERS Jozef, NOVAK Ronald, PEETERS Johan, PAIROUX Kim, RENDERS Luc, 
REYNAERTS Theo, REYNDERS Johan, SMETS Willy, STEVENS Johan, VAN DE 
RIET Matthias, VANHOVE Marc, VERBEECK Thomas.   

c. Deelnemers :  
Aanwezige en verontschuldigde leden. 
(1) 58 leden zijn tegenwoordig op de AV. 
(2) 52 leden lieten zich vertegenwoordigen met volmacht 
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d. Goedkeuring Verslag AV 17 Mar 17 
(1) De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de AV van 17 Mar 

17. Er worden geen opmerkingen gemeld. De voorzitter vraagt het verslag van de 
AV van 17 Mar 17 goed te keuren.  

(2) De AV gaat hiermee akkoord. 
 

e. Financiële situatie 2017, en goedkeuring 
(1) De penningmeester Jos FONTEYN geeft het financieel overzicht 2017. Het totaal 

van de inkomsten  bedraagt 7.314€. Het totaal van de uitgaven is 7.279€. Het totaal 
financieel vermogen bedroeg op 31 Dec 17 de som van 11.594€. 

(2) De controle van het boekjaar 2017 is uitgevoerd door Cdt b.d. Ivo BROUNS en   
Cdt b.d. Dirk MERTENS. 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 2017. 

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

f. Ontwerpbegroting 2018, en goedkeuring 
(1) De begroting 2018 wordt voorgesteld. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 
(3) De voorzitter dankt Jos FONTEYN voor zijn toewijding. 

g. Aanduiding van de commissarissen voor de rekening 2018 
(1) Ivo BROUNS en Dirk MERTENS stellen zich kandidaat als commissaris voor de 

controle boekhouding 2018. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

h. Lidgeld 2019 
(1) De RvB stelt voor het bedrag van het lidgeld ongewijzigd te houden op 10€. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

i. Wijziging en goedkeuring Raad van Bestuur (RvB) 
(1) Luc DIERCKX is vertrokken op buitenlandse opdracht. Hij had al op de AV van 

2017 gevraagd afgelost te worden. Ondertussen heeft u gezien dat Ronny 
LAERMANS zich kandidaat gesteld heeft, en dat werk perfect doet. 

(2) Ronald GIELEN, gewaardeerd ondervoorzitter vrijwilligers, heeft het zeer druk op 
bepaalde weekdagen, en vraagt om opgevolgd te worden.  
Rene BREBELS, heeft gediend in de drie Regimenten en de laatste Korpsbrigadier 
van 2/4 L, is kandidaat om Ronald op te volgen. 

(3) De voorzitter vraagt het akkoord van de AV voor de kandidatuur van Ronny 
LAERMANS en Rene BREBELS als nieuwe leden in de RvB. 

(4) De AV gaat unaniem akkoord en geeft een applaus voor beide kandidaten. 
(5) De voorzitter dankt Luc DIERCKX en Ronald GIELEN voor hun uitstekend werk 

binnen de RvB. 
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(6) Mededeling aan de AV: Na het overlijden van Andre Steppe heeft de RvB een 
kleine herschikking gedaan binnen de raad. Fred SIMKENS, gewezen RSM van  
2/4 L, en reeds lid van de RvB,  wordt de nieuwe ondervoorzitter onderofficieren. 

(7) De nieuwe RvB: zie bijlage A 

 

j. Toestand patrimonium 
Sinds het overlijden van Andre Steppe is het werk aan het patrimonium wat 
stilgevallen. Het dagelijks bestuur (DB) valt stilaan terug op zijn poten. De werken aan 
het patrimonium zullen stilaan hervat worden.  

k. Overzicht activiteiten 2017 
(1) De voorzitter geeft een samenvatting van de activiteiten 2017. 
(2) De plechtigheid aan het monument van de Cavalerie is niet kunnen doorgaan door 

het verhoogd alarmniveau en het daaraan gekoppeld druk programma van de 
eenheden. 

(3) De sponsorfietstocht van onze Traditiedrager had een groot succes, en is ook een 
aanrader voor dit jaar. 

(4) We hebben met een delegatie deelgenomen aan de traditionele herdenkingen 
THIMISTER, HALEN, en 11 Nov in De Panne. Indien beschikbaar, zijn de foto’s 
gepubliceerd op de website. 

(5) De verbroederingsmaaltijd was een groot succes. Iedereen aanwezig moedigt ons 
aan dat verder te zetten.  

(6) De voorzitter herinnert er aan dat het moeilijk is activiteiten te organiseren met 
voldoende interesse gezien de verspreiding van onze leden over gans Vlaanderen, 
en het feit dat velen nog beroepsmatig actief zijn. 

(7) De AV heeft geen bijkomende vragen, en gaat akkoord. 

l. Activiteitenkalender 2018 
(1) De voorzitter geeft uitleg bij het programma 2018. 
(2) Gezien de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar, en daardoor de 

onbeschikbaarheid van burgemeesters in die periode, hebben we de 
verbroederingsmaaltijd dit jaar op 15 Jun gepland. 

(3) Het programma is tevens beschikbaar op onze website. Het wordt steeds up to 
date gehouden. Tevens vindt u het programma 2018 in bijlage B. 

(4) De AV gaat akkoord. 

m. Toelichting door de Korpsadjudant  van CBOS N, onze Traditiedrager 
(1) AdjtMaj Dirk CREEMERS geeft informatie over de huidige programma’s en de 

evoluties in hun eenheid. 
(2) Hij licht tevens de personeelssituatie toe van zijn eenheid. 
(3) De rekrutering bij Defensie verloopt niet zoals verwacht. 
(4) Bij Defensie loopt een studie over regionale rekrutering en opleiding. Er zijn een 

paar proefprojecten in 2018. De evaluatie volgt in 2019. 
(5) De toekomst van het CBOS N is onzeker vanaf 2020 in functie van deze studie. 
(6) In principe is er in 2018 een bevelsovergave. 
(7) De voorzitter dankt Dirk CREEMERS voor de interessante toelichting.  

n. Agendapunten van de leden 
De secretaris heeft geen bijkomende agendapunten van de leden ontvangen. 
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o. Varia 
(1) Na 8 jaren is onze website aan vernieuwing toe. Johan Robrechts buigt zich over 

dit probleem. De bedoeling is een nieuwe look, foto’s van de leden, sneller bladeren 
door de verschillende rubrieken, enz. 
Gezien de nieuw wet op de privacy, zal een gedeelte enkel toegankelijk zijn met 
een paswoord. Meer daarover later. 

(2) Er is een hele discussie ontstaan over de deelname in de kosten van de 
maandelijkse drinks. Alle voor- en nadelen kwamen uitdrukkelijk aan bod binnen 
een geanimeerd debat in de RvB. Een consensus is blijkbaar moeilijk op dit 
ogenblik. De RvB zoekt verder voor een oplossing. 

(3) Gezien we als actieve eenheid niet meer bestaan sinds 2010, is er een kans op 
verslapping van de onderlinge band tussen de leden. Nochtans hebben de drie 
Regimenten die we vertegenwoordigen, een historiek om fier op te zijn. 
In navolging van een idee van Jean-Marie Kalders, stelt de voorzitter voor 
regelmatig de spreuk “ Never forget Your Roots” te gebruiken.  
 

2. Slotwoord 
De voorzitter dankt iedereen voor hun trouw en inzet voor de Verbroedering 2/4 L.  
Deze vereniging wordt voornamelijk door een paar mensen getrokken die hiermee 
dagelijks bezig zijn. De voorzitter feliciteert het DB voor hun inzet.  
Goede ideeën of een helpende hand zijn steeds welkom; met moet daarvoor niet in de 
RvB zitten. 
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 17.00u. 

3. Lijst van de bijlagen 

a. Bijl A: Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur 
b. Bijl B: Activiteitenkalender 2018 

 
 
 
 

 (Get) (Get) 

                Ronny LAERMANS                                                     Paul  BRUYNINCKX  
                        Secretaris                                                                     Voorzitter 
   


