
Van:                                            Laermans Ronny <Ronny.Laermans@mil.be> 
Verzonden:                             vrijdag 27 november 2020 10:21 
Onderwerp:                            Virtuele Algemene Vergadering (AV) 2020 
Bijlagen:                                   Verslag AV 150319.pdf; Virtuele AV 2020 - REKENINGEN 2019 en ontwerp 2020.docx; 

Controle boekhouding 2019.docx; Virtule AV 2020 - Vragenlijst.docx 
Urgentie:                                  Hoog 
  

Beste vrienden Lansiers, 

Het is eenzaam in coronatijden voor degenen die zich houden aan de opgelegde 
beschermingsmaatregelen. 
Ik hoop dat jullie en de familie het goed stellen in deze uitzonderlijk moeilijke periode. 
  
Gezien de maatregelen in verband met COVID-19 werd de Algemene Vergadering (AV) van 20 
Mar 2020 initieel verplaatst naar 20 Mei, maar dan definitief geannuleerd. 

De opgelegde beperkingen zijn van die aard dat de organisatie van een traditionele algemene 
vergadering niet veilig kon georganiseerd worden. 
Gezien de gemiddelde (hogere) leeftijd van onze leden, sommige collega’s met andere 
gezondheidsrisico’s dan leeftijd, en de talrijke deelnemers aan de jaarlijkse AV, is het 
onverantwoord niet naar een alternatief uit te wijken. 
Een virtuele AV langs internet werd ons afgeraden gezien het grote aantal leden in onze 
Verbroedering. 
Blijven uitstellen is geen optie. 
Gezien we reeds ver gevorderd zijn in het jaar 2020, lijkt deze procedure artificieel, maar we zijn 
statutair verplicht. 
Daarom beslist de Raad van Bestuur (RvB) deze vergadering virtueel te organiseren. 

In een eerste ronde ontvangt u met deze nota die punten waarvoor uw akkoord gevraagd wordt. 
Dit is de goedkeuring van het verslag AV 2019, de rekeningen 2019, de kwijting aan de 
penningmeester en de bestuurders, het budget 2020, en de aanduiding van de controleurs 2020. 

In een tweede ronde sturen we dan het verslag AV, aangevuld met de traditionele mededelingen. 

Dagorde: 
• Goedkeuring van het verslag van de AV van 2019 

• Rekening 2019 en Budget 2020 

• Verslag van de rekeningtoezichthouders 

-          Aanduiding rekeningtoezichthouders 2020 

Bijgevoegde documenten: 
• Verslag AV 2020 – Bijl A 

• Rekeningen 2019 en Budget 2020 – Bijl B 

• Verslag rekeningtoezichthouders – Bijl C 

• Vragenlijst – Bijl D 
  

Graag per kerende de ingevulde vragenlijst (Bijl D) terug bij de secretaris. 

Met vriendelijke lansiersgroeten, 

            (Get)                                                                                                  (Get) 

Ronny LAERMANS                                                                   Paul BRUYNINCKX  
        Secretaris                                                                                      Voorzitter 
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      20 Mar 2019   

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 15 Mar 19 

Op 15 Mar 19 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 2018: Alfons BUEKENS en Yvan SKATCHKOFF. 

De voorzitter opent de AV om 15.45 u. 

1. Dagorde  

a. Openingswoord van de Voorzitter 
(1) De voorzitter wenst alle aanwezigen van harte welkom. De collega die de langste 

verplaatsing maakte naar Leopoldsburg is Eddy VAN GUYZE. Eddy komt van De 
Panne, onze petergemeente. De voorzitter feliciteert Eddy. 

(2) De voorzitter dankt het Comdo van het CBOS Noord voor hun aanwezigheid en 
hun steun: Korpscommandant Maj v/h Vlw SBH Benny VAN BOCXLAER, 
Korpsadjudant AdjtMaj Dirk CREEMERS en  
Korpskorporaal 1CC Philippe PEERENBOOMS, en hun medewerkers.  

(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:  
BRIERS Roger, CALLENAERE Frans, COENEN Jan, DE NEVE Ronald, LEPOUTTRE 
Freddy, MEULEMANS Louis, MOMBERS Jozef, PAIROUX Kim, PEETERS Johan, 
REYNDERS Johan, SMETS Willy, TORFS Benny, VANDAMME Patrick, VAN 
MARCKE Stefan, VERGAUWE Michel.   

c. Deelnemers :  
Aanwezige en verontschuldigde leden. 
(1) 67 leden zijn tegenwoordig op de AV. 
(2) 61 leden lieten zich vertegenwoordigen met volmacht. 
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d. Goedkeuring Verslag AV 02 Mar 18 
(1) De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de AV van 02 Mar 

18. Er worden geen opmerkingen gemeld. De voorzitter vraagt het verslag van de 
AV van 02 Mar 18 goed te keuren.  

(2) De AV gaat hiermee akkoord. 
 

e. Financiële situatie 2018, en goedkeuring 
(1) De penningmeester Jos FONTEYN geeft het financieel overzicht 2018. Het totaal 

van de inkomsten  bedraagt € 7.002. Het totaal van de uitgaven is € 6.546. Het 
totaal financieel vermogen bedroeg op 31 Dec 18 de som van € 12.050. 

(2) De controle van het boekjaar 2018 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 2018. 

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

f. Ontwerpbegroting 2019, en goedkeuring 
(1) De begroting 2019 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 2019 
(1) Ivo BROUNS en Dirk MERTENS stellen zich kandidaat als commissaris voor de 

controle boekhouding 2019. 
(2) De AV gaat hiermee akkoord. 

h. Lidgeld 2020 
(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  
Er zijn geen wijzigingen aan de Raad van Bestuur 
 

j. Nieuwe ereleden 
(1) De voorzitter licht toe dat de RvB in 2018 twee nieuwe Ere-brigadiers heeft erkend. 

Norbert DESIERE en Jacqueline CLAUW werden op 15 juni als Ere-brigadier  
erkend voor hun decennia lange toewijding aan de relatie 2/4 Lansiers met zijn 
Petergemeente De Panne. 

(2) De voorzitter stelt voor Norbert DESIERE en Jacqueline CLAUW het statuut van 
erelid te verlenen. 

De AV gaat hiermee eenstemmig akkoord. 

k. Toestand patrimonium 
Er zijn geen wijzigingen aan het patrimonium  

l. Overzicht activiteiten 2018 
(1) De voorzitter geeft een samenvatting van de activiteiten 2018. 
(2) De plechtigheid aan het monument van de Cavalerie is niet kunnen doorgaan door 

het verhoogd alarmniveau en het druk programma van de eenheden. 
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(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) Het bezoek aan het DF vuren in BERGEN is niet doorgegaan door gebrek aan 
voldoende inschrijvingen. Voor leden die gewoon waren aan 105mm vuren, is het 
gebrek aan interesse begrijpelijk.   

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

m. Activiteitenkalender 2019 
(1) De voorzitter geeft uitleg bij het programma 2019. 
(2) De grote meerderheid verkiest de maand juni voor de verbroederingsmaaltijd. De 

RvB zal daar dan ook dit jaar mee rekening houden. 
(3) De hulde aan het monument van de Cavalerie zal dit jaar wel doorgaan op 26 Apr. 

De geplande RvB van 26 Apr wordt hierdoor verplaatst naar 3 Mei. 
(4) Het programma is tevens beschikbaar op onze website. Het wordt steeds up to 

date gehouden. Tevens vindt u het programma 2019 in bijlage. 
(5) De AV gaat akkoord. 

n. Toelichting door de Korpscommandant van het CBOS N, onze Traditiedrager 
(1) Maj v/h Vlw SBH Benny VAN BOCXLAER geeft informatie over de huidige 

programma’s en de evoluties in zijn eenheid. 
(2) Hij bevestigt de goede band tussen zijn eenheid en onze verbroedering.  
(3) De rekrutering bij Defensie verloopt niet zoals verhoopt. 
(4) Bij Defensie loopt een project over regionale rekrutering en opleiding. De evaluatie 

volgt later. 
(5) LtGen ROBBERECHT zal binnenkort het CBOS N bezoeken. 
(6) De voorzitter dankt Benny VAN BOCXLAER voor de interessante toelichting. 

  
o. Agendapunten van de leden 

De secretaris heeft geen bijkomende agendapunten van de leden ontvangen. 

p. Varia 
(1) Alfons BUEKENS 

Een trouw lid, Alfons BUEKENS, is zopas overleden. De voorzitter licht even toe 
wat een uitzonderlijke persoonlijkheid wij in ons midden kenden.  
Fons BUEKENS was een wereldautoriteit op vlak van afvalverwerking en de 
dioxineproblematiek. Hij doceerde aan verschillende universiteiten. 
Hij was een zeer gemotiveerde reserveofficier en lid van onze verbroedering. 
Meer details op de website. 

(2) Nieuwe wet op VZW 
Luc Bogaerts, notaris en lid van onze RvB, geeft toelichting over de komende 
veranderingen als gevolg van de nieuwe wet op de VZW’s. 
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(3) Website 
Johan ROBRECHTS geeft uitleg over de nieuwe website: 

 Het paswoord zal ieder jaar veranderen rond de datum van de AV. 

 Om volledige toegang te hebben tot de website dient een lid zijn lidgeld betaald 
te hebben en de privacyverklaring ondertekend. Dit laatste wordt ons opgelegd 
door de nieuwe wet op de privacy. Anders is er enkel toegang tot het “open” 
deel. 

 We zoeken nog foto’s van vroegere activiteiten. Vooral aan de collega’s van het     
4 Lansiers wordt gevraagd eens in hun archieven te duiken. 

 De foto’s van de Verbroedering vindt men onder “Media”; de foto’s van de drie 
Regimenten staan onder “Historiek”. 

 Johan nodigt de leden uit onderaan links op de neushoorn te klikken. Zorg wel 
dat de speaker van de PC aan staat. 

 De AV gaat akkoord om een “pasfoto” toe te voegen aan de ledenlijst voor de 
collega’s die dit wensen. Gezien onze leden van verschillende generaties zijn, 
maakt een foto het contact tussen de leden gemakkelijker en spontaner. Nota 
hierover volgt. 

De voorzitter feliciteert Johan Robrechts en Fred Simkens en dankt hen voor al hun 
werk aan de nieuwe website. 

(4) Maandelijkse drinks 
Als gevolg van kleine misbruiken, was er een hele discussie ontstaan over de 
deelname in de kosten van de maandelijkse drinks.  
Na alle voor- en nadelen te hebben overwogen, heeft de RvB beslist dat iedereen 
de consumpties betaalt die hij bestelt. 

(5) Prijs Verbroedering 2/4 Lansiers 
In samenspraak met de Korpscommandant van onze Traditiedrager heeft de RvB 
beslist jaarlijks een prijs te overhandigen aan een zeer verdienstelijk lid van onze 
Traditiedrager, het CBOS N. Deze wordt verkozen door de collega’s en het Comdo. 
Op 21 Jan overhandigde onze erevoorzitter, Leo Van Den Bosch, deze prijs aan 
1CC Alain DEWILDE als waardering voor zijn professioneel werk en zijn 
voorbeeldige houding. Zie ook op de website.  

2. Slotwoord 
De voorzitter dankt iedereen voor hun trouw en inzet voor de Verbroedering 2/4 L.  
De voorzitter feliciteert en dankt het DB voor hun inzet.  
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 17.05 u. 

3. Lijst van de bijlagen 

a. Bijl A: Activiteitenkalender 2019 
 

 (Get) (Get) 

                Ronny LAERMANS                                                     Paul  BRUYNINCKX  
                        Secretaris                                                                     Voorzitter 
   



Bijl B 

REKENINGEN 2019 

                        REKENING 2019 (TER GOEDKEURING) 
  

1. IN KAS OP 01 Jan 2019  
     a. Zichtrekening 1.816,80 € 

     b. Spaarrekening 10.233,73 € 

                                                       TOTAAL: 12.050,53 € 

2. INKOMSTEN  
    a. Interesten 2018 1,32 € 

    b. interesten 2019 6,85 € 

    c. Lidgelden 2019 2.793,00 € 

    d. Reeds ontvangen lidgelden 2020 30,00 € 

    f. Inschrijvingen maaltijden & bezoeken 6.780,00 € 

  

 9.611,17 € 

  
                                                      TOTAAL INKOMSTEN 21.661,70 € 

  
3. UITGAVEN  

  
    a. Uitbreiding Patrimonium 0,00 € 

    b. Onderhoud Patrimonium 0,00 € 

    c. Verzekeringen  
                    -Brand 100%  155,61 € 

                    -Standaarddragers 47,07 € 

  
    d. Administratie  
                    -Drukwerken , postzegels & diversen 51,41 € 

                    -Inktpatronen 200,38 € 

                    -Beheer & verrichtingskosten 36,00 € 

    e. Onkosten   
                    -Onkosten Beheerraad 2019 94,80 € 

                    -Onkosten Nieuwjaarsreceptie 1.193,75 € 

                    -Onkosten maaltijden & bezoeken 6.878,00 € 

                    - Onkosten bloemen 300,00 € 

                    - Onkosten bloemenkrans Dutrieu 90,00 € 

                    -Geschenken 128,87 € 

                    -Nieuwjaarsgeschenken 322,49 € 

                    -Vervoersonkosten De Panne 32,01 € 

                    -Deelname St Joris 40,00 € 

                                                                TOTAAL UITGAVEN 9.570,39 € 

  
4. IN KAS OP 31 Dec 2019 12.091,31 € 

  
 

 



Bijl B 

VOORSTEL BEGROTING 2020 

                                 VOORSTEL BEGROTING 2020   

    

1. INKOMSTEN  (NOG TE INNEN LIDGELDEN)    

  a. LIDGELDEN 2020 ±   900 €   

  b. INTRESTEN ±       4 €   

    

2. UITGAVEN  Voorzien Betaald Rest 

    
  a. ONKOSTEN VERGADERINGEN VZW 2020 ±   500,00 € ±     126,36€ ± 373,64€ 

  b. ONDERHOUD PATRIMONIUM 2020 ±   1000,00 € ±     136,59€ ± 863,41€ 
  c. ONKOSTEN DRUKWERKEN & BUREAUTICA 
2020 ±   200,00 € ±     106,02€ ± 93,98€ 

  d. VERZEKERINGEN 2020 ±   500,00 € ±     209,51€ ± 290,49€ 

  e. Eindejaarsreceptie(geschenk + receptie ) ±  1500,00 € ±   1348,18€ ± 151,82€ 

    

    
3. WERKINGSKREDIET RAAD VAN BESTUUR 
2020 ±   1000,00 € 167,30€ ± 832,70€ 

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



             

 

 

Aan de Voorzitter van de VZW 2/4 Regiment Lansiers  
Kwartier Gen-majoor Libbrecht 
3970 Leopoldsburg 

Onderwerp: Controle boekhouding VZW 2/4 lansiers  

 

1. Op 25 september 2020 hebben ondergetekenden Cdt bd Ivo Brouns en Cdt 
bd Mertens Dirk de boekhouding van de VZW 2/4 L gecontroleerd voor het 
boekjaar 2019 zoals vastgesteld in de statuten. 

2. De boekhouding is zeer goed bevonden en er werden geen hiaten 
vastgesteld. 

3. In bijlage de huidige balans van de boekhouding voor het jaar 2019. 

4. In de hoop U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij met de 
meeste hoogachting .

 

BROUNS Ivo 
Cdt bd 

  
 

 
MERTENS Dirk 

Cdt bd 
 

 

 

 

  

VZW Verbroedering 
2/4 Regiment LANSIERS 

Kwartier Gen-majoor Libbrecht 
3970 LEOPOLDSBURG 

 25 September 2020 



Bijl D 

VIRTUELE AV 2020 van de VERBROEDERING 2/4 REGIMENT LANSIERS 

VRAGENLIJST 

 

Gelieve dit document zo snel mogelijk terug te sturen naar de secretaris Ronny LAERMANS 

ronny.laermans@mil.be, of 

Ronny LAERMANS, Headquarters Motorized Brigade, Kwartier Leopold I, Koning Leopold II laan, B-
3970 LEOPOLDSBURG 
 
Ondergetekende (naam en voornaam): 
Lidnummer (of adres): 
 
stemt als volgt: 
(vakje JA of NEEN aankruisen. Eventuele vragen of commentaar onderaan) 
 

Nr  JA NEEN 

1 AV 2019 

Goedkeuring van het verslag  

  

2 Rekeningen 2019 

Goedkeuring van de rekeningen 

  

3 Kwijting aan de penningmeester en aan de bestuurders 

Voor het financieel beheer 

  

4 Budget 2020 

Goedkeuring van het budget 

  

5 Rekeningtoezichthouders voor 2020 

Akkoord met de kandidatuur van Ivo BROUNS en Dirk MERTENS 

  

  
Eventuele vragen/commentaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedaan op:  plaats: 
 
Handtekening: 
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