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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 17 Mar 17 

Op 17 Mar 17 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 2016: Bert ANDRIES, Rik BERGMANS, Louis BUTS, 
Silvére DENAEGHEL, Albert DERWAEL, Jef HOLLANTS, Tony STEENS, Willy TEMPELS, 
Louis VAN AKEN, Valère VAN DE MAELE. 

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 voorzitter dankt het Comdo van het CBOS Noord voor hun aanwezigheid en 

hun steun: Maj Peter EEMAN, AdjtMaj Dirk CREEMERS en 1CC Jo LEETEN. 
Tevens dankt hij onze webmaster AdjtChef Peter JAENEN voor de continue steun. 

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

(5) 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. 

(6) Hij verwelkomt de nieuwe leden: COOLS Yorgi, DAEMS Christophe, DEBOCK 
Frank,  DE NEVE Gunther, HEYLEN Tom, HINSKENS Ervin, MAASSEN Erik, 
RAYMAEKERS Peter, SAENEN Jan, VERACX Christophe, VERHEYDEN Johan, 
VAN DE MEULEN Peter, MOMMENS Luc, WIJNANTS Sven, JOOS Louis, 
SANCHEZ Manuel, VANDERWILDT Lesley. 
 

b. Deelnemers :  
Aanwezige en verontschuldigde leden. 
(1) 83 leden zijn tegenwoordig op de AV. 
(2) 44 leden lieten zich vertegenwoordigen met volmacht 
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c. Goedkeuring Verslag AV 04 Mar 16 
(1) De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de AV van 04 Mar 

16. Er worden geen opmerkingen gemeld. De voorzitter vraagt het verslag van de 
AV van 04 Mar 16 goed te keuren.  

(2) De AV gaat hiermee akkoord. 
 

d. Financiële situatie 2016, en goedkeuring 
(1) De penningmeester Jos FONTEYN geeft het financieel overzicht 2016. Het totaal 

van de inkomsten  bedraagt 6.721€. Het totaal van de uitgaven is 6.733€. Het totaal 
financieel vermogen bedroeg op 31 Dec 16 de som van 11.559€. 

(2) De controle van het boekjaar 2016 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 2016. 

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

e. Ontwerpbegroting 2017, en goedkeuring 
(1) De begroting 2017 wordt voorgesteld. 
(2) De extra kosten verbonden aan het in orde zetten van het patrimonium blijven nog 

zeker een paar 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) Ivo BROUNS en Dirk MERTENS stellen zich kandidaat als commissaris voor de 

controle boekhouding 2017. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

g. Lidgeld 2018 
(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) Roel GEVERS heeft zijn ontslag gegeven uit de RvB. Wij danken Roel voor al zijn 

bijdragen voor onze Verbroedering. 
(2) We zijn steeds op zoek naar nieuw gemotiveerd bloed om de werking van onze 

vereniging actief te steunen. 
(3) Op vraag van de voorzitter stelt Johan ROBRECHTS zijn kandidatuur voor de RvB. 

De voorzitter vraagt het akkoord van de AV voor de kandidatuur van Johan 
Robrechts. De AV gaat unaniem akkoord en geeft een applaus voor Johan 
Robrechts. 

(4) Gezien Luc Dierckx, onze secretaris op langdurige buitenlandse opdracht gaat, 
zoekt de voorzitter een nieuwe secretaris. Kandidaten kunnen zich steeds melden.     

(5) De nieuwe RvB: zie bijlage A 
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i. Wijziging van de statuten 
De RvB stelt de volgende aanpassingen voor aan de statuten: 
(1) Om het geheel van het patrimonium beheerbaar te houden, mag de Raad van 

Bestuur (RvB) beslissen bepaalde stukken terug te geven aan hun schenkers, en 
stukken zonder historische waarde te verkopen aan leden of aan derden. 

(2) Wordt geacht ontslag te hebben genomen het lid dat na twee opeenvolgende 
herinneringen  zijn bijdrage niet betaald heeft. 

(3) De RvB kiest uit zijn leden een voorzitter,  drie ondervoorzitters, een secretaris en 
een penningmeester. 
Er zal steeds naar gestreefd worden dat de voorzitter en de drie ondervoorzitters 
respectievelijk de vier personeelscategorieën nl. de officieren, de onderofficieren, 
de vrijwilligers en de dienstplichtigen vertegenwoordigen. 

(4) Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit: de voorzitter, de drie ondervoorzitters, de 
secretaris en de penningmeester. Het kan bijgestaan worden door andere 
bestuursleden. 

(5) De AV wordt ieder jaar in februari of maart georganiseerd. 
(6) De uitnodiging tot de RvB en de AV wordt per e-mail verstuurd. Leden zonder 

internet zullen verder per brief uitgenodigd worden. 
De AV gaat unaniem akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 

 
j. Toestand patrimonium 

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 van de stafblok van onze Traditiedrager kan na de AV bezocht 
worden.  

k. Overzicht activiteiten 2016 
(1) De voorzitter geeft een samenvatting van de activiteiten 2016. 
(2) De voorzitter legt in detail uit wat er is mis gelopen in de communicatie met De 

Panne in verband met het geplande weekend van 10 en 11 september 2016. Door 
de veranderingen die De Panne op het laatste ogenblik voorstelde, en 
niettegenstaande alle inspanningen van het DB, konden we niet anders dan dit 
bezoek annuleren. 

(3) De voorbije jaren hebben we steeds verschillende bezoeken gebracht. Doch de 
geïnteresseerden waren steeds dezelfde. Het voorbereidingswerk dat in deze 
organisaties steekt is even zwaar voor een kleine deelnemersgroep dan voor een 
groot aantal deelnemers. Ik begrijp dat onze leden een drukke agenda hebben, en 
dat drinks blijkbaar meer succes hebben dan bezoeken. Daarom zullen we het 
aantal bezoeken verminderen het volgend jaar.  

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

l. Activiteitenkalender 2017 
(1) De voorzitter geeft uitleg bij het programma 2017. 
(2) Dit programma is tevens beschikbaar op onze website. Het wordt steeds up to date 

gehouden. Tevens vindt u het programma 2017 in bijlage B. 
(3) De AV gaat akkoord. 
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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. 
(2) Hij licht tevens de personeelssituatie toe van zijn eenheid. 
(3) Door de positieve conjunctuur in het privé zijn er duidelijk minder kandidaten voor 

defensie. Hij verwacht in het najaar nog 6 pelotons.  
(4) 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 bijkomende agendapunten van de leden ontvangen. 

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

uitstek van onze verbroedering.  
(2) De voorzitter vraagt iedereen steeds goed de nota’s, uitnodigingen, etc. te lezen. 

Hij herhaalt zijn vraag van vorig jaar : 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.  
De voorzitter feliciteert het DB 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 2017 

 

 (Get) (Get) 

                      Luc DIERCKX                                                         Paul  BRUYNINCKX  
                        Secretaris                                                                     Voorzitter 
   


