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Verslag van de Algemene Vergadering
op dinsdag 20 februari 2018
Plaats
Aanwezigen

: Hof van Reyen, Ridderzaal, te Boechout
: 31 + 2 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u40 en verwelkomt de aanwezigen.
Eerbetuiging aan de overleden leden.
De voorzitter brengt hulde aan 8 overleden leden, waarvan 2 oud-leden. Enkele ogenblikken van
ingetogenheid worden in acht genomen.
Verwelkoming van de nieuwe leden.
Sinds de AV van 21 februari 2017 zijn 1 effectief lid en 3 toegetreden leden aangesloten bij KVVOO.
De voorzitter heet hen allen hartelijk welkom.
Dagorde
1. Inleiding door de voorzitter.
De voorzitter geeft een kort overzicht van de agendapunten. Daarna overloopt hij de situatie van
het ledenaantal : 179 leden KVVOO hebben voor dit jaar het lidgeld reeds betaald, dat zijn 140
effectieve, 29 aangesloten en 10 sympathiserende leden.
De voorzitter merkt op dat de dalende tendens van het ledenaantal zich voortzet en roept de leden
op om actief te helpen bij de ledenwerving.
Ook gaat het aantal deelnemers aan de activiteiten achteruit. Om dat tegen te gaan zullen de
activiteiten op een later uur (10u) en indien mogelijk in het weekend gepland worden zodat de
structurele files zoveel mogelijk vermeden worden.
Als laatste punt deelt voorzitter mee dat er door de militaire overheid gevraagd wordt om de
onkosten voor het verzenden van tijdschriften te verminderen door zoveel mogelijk gebruik te
maken van elektronische verzending.
2. Goedkeuring van de notulen van de SAV van 21 februari 2017.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.
Uittredend en herkiesbaar : Kol Vl Ir b.d. Hendrik Cuypers, Maj Vl b.d. Jan Vingerhoets en Cdt
b.d. Luc Vervliet.
Geen van de aanwezige leden vraagt een geheime stemming, de 3 kandidaten worden unaniem met
handgeklap herverkozen.
4. Begroting 2017.
A. Resultaten eind december 2017.
De penningmeester geeft toelichting bij
- Staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2017.
- Balans op 31/12/2017. (negatief saldo van € 1294,83)
B. Het bezit van KVVOO bedraagt op 31/12/2017: € 14.834,14
De investering in Fund of Funds leverde geen positieve resultaten op. De belegging werd
teruggekocht van Argenta en op de E-spaarrekening geplaatst.
Toekomstige beleggingsmogelijkheden werden onderzocht maar voorlopig niet weerhouden.
C. Nazicht van de rekeningen lidgelden
De rekeningen werden door de controleur nagezien en juist bevonden.

D. Verslag van de controleur.
De heer Maj Vl b.d. J. Vingerhoets leest het verslag voor.
E. Ontheffing van de penningmeester, de beheerders en de controleur.
Na nazicht en goedkeuring van de boekhouding van het jaar 2017 stelt de controleur voor dat
de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de
rekeningen.
Het verslag wordt door de AV met handgeklap goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.
F. Aanstelling controleur 2018.
Maj Vl b.d. J. Vingerhoets zal ook volgend jaar de controle uitvoeren.
5. Begroting 2018.
A. De “Budgettaire vooruitzichten 2018” worden door de penningmeester toegelicht (negatief
saldo van € 1295).
B. Het lidgeld voor 2019 blijft €15.
6. Activiteiten van 2018.
Planning activiteiten 2018.
− Nieuwjaarssamenkomst met uitnodiging van KVEO, tweemaandelijkse maaltijden, AV,
Korpsmaaltijd.
− Reis : Augustus: Cruise Kroatië
− Deelname aan het Lenteconcert van het Provinciecommando en Hello!Schoten
− Sportieve activiteiten : fiets- wandeltocht in augustus.
− Bezoeken of Quickies:
- Maart: PIVA
- April: Stampe en Vertongen museum en vliegveld Deurne
- Mei: Lille en Lens
- Augustus: Echt Antwaarps Teater
- September: Nieuwpoort
- Oktober: Yerseke
- Oktober: PIVA
7. Toekomstperspectieven - 2019
A. 4 daguitstappen (mar-apr-mei-okt): mogelijkheden: Tervuren (Afrikamuseum), Brussel
(Hortamuseum en -huizen), Izegem (Eperon d’Or), Wilrijk (Bunkermuseum), Deurne
(Volkskundemuseum), Schaarbeek (Treinmuseum), Antwerpen (Trammuseum.
B. Reismogelijkheden:
- Korte reis (2 à 3 dagen) in juni: St-Omer (La Coupole), Normandië
- Lange reis in september: Istrië (IT), Spanje, Malta, Wolgacruise, Donaucruise
C. Bijkomende voorstellen zijn welkom .
8. Slotwoord.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt hen uit op de aperitief en de
maaltijd.
De vergadering eindigt om 11u35
9. Divers (buiten vergadering).
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