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Verslag van de Algemene Vergadering
op dinsdag 26 februari 2019
Plaats
Aanwezigen

: Hof van Reyen, Ridderzaal, te Boechout
: 33 + 4 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u40 en verwelkomt de aanwezigen.
Dagorde
1. Inleiding door de voorzitter.
Eerbetuiging aan de overleden leden.
De voorzitter brengt hulde aan 10 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden
in acht genomen.
De voorzitter geeft een kort overzicht van de agendapunten. Daarna overloopt hij de situatie van
het ledenaantal : 168 leden KVVOO hebben voor dit jaar het lidgeld reeds betaald, dat zijn 130
effectieve, 26 aangesloten en 12 sympathiserende leden.
Hij merkt ook op dat niet alleen het ledenaantal vermindert, maar ook het deelnemersaantal aan de
activiteiten. Daarom wordt aan de deelnemers van de vergadering en maaltijd van vandaag
gevraagd hun voorkeur bekend te maken op een lijst van voorstellen voor activiteiten en reizen.
Verwelkoming van de nieuwe leden.
Sinds de AV van 20 februari 2018 zijn 5 toegetreden leden aangesloten bij KVVOO.
2. Goedkeuring van de notulen van de SAV van 20 februari 2018.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.
Uittredend en herkiesbaar : Kol b.d. Eddy De Bock, Kol b.d. Emiel Leys en Cdt b.d. Hugo Ooms.
Er werden geen nieuwe kandidaturen ingediend.
Geen van de aanwezige leden vraagt een geheime stemming, de 3 kandidaten worden unaniem met
handgeklap herverkozen.
4. Begroting 2018.
A. Resultaten eind december 2018.
De penningmeester geeft toelichting bij
- Staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2018.
- Balans op 31/12/2018. (negatief saldo van € 1.656,29)
B. Het bezit van KVVOO bedraagt op 31/12/2018: € 13.177,85
C. Nazicht van de rekeningen.
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 2018 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 2019.
Maj Vl b.d. J. Vingerhoets zal ook volgend jaar de controle uitvoeren.

5. Begroting 2019.
A. De “Budgettaire vooruitzichten 2019” worden door de penningmeester toegelicht (negatief
saldo van € 1.980).
B. Het lidgeld voor 2020 blijft € 15.
6. Activiteiten van 2019.
Planning activiteiten 2019.
− Nieuwjaarssamenkomst met uitnodiging van KVEO, tweemaandelijkse maaltijden, AV,
Korpsmaaltijd.
− Reis : September Istrië
− Deelname aan het Lenteconcert van het Provinciecommando
− Sportieve activiteiten : fiets- (wandeltocht) in augustus.
− Bezoeken of Quickies:
- Maart: PIVA
- April: Atomium
- Mei: Brueghel – museum Mayer van den Bergh
- Augustus: Echt Antwaarps Teater
- September: Yerseke
7. Toekomstperspectieven - 2020
A. 4 daguitstappen (mar-apr-mei-okt): er werden 14 keuzemogelijkheden voorgesteld.
B. Reismogelijkheden:
- Korte reis (2 à 3 dagen) in juni: 3 keuzemogelijkheden.
- Lange reis in september: 5 keuzemogelijkheden.
8. Slotwoord.
De voorzitter bedankt de leden voor hun vertrouwen in de raad van bestuur en de herverkiezing van
de bestuursleden en voor hun aanwezigheid, hij nodigt hen uit op de aperitief en de maaltijd.
De vergadering eindigt om 11u15.
9. Divers (buiten vergadering).
− Er wordt gevraagd de keuzeformulieren in te vullen.
− De leden reageren positief op een voorstel om delegaties van gelijkgestemde verenigingen uit
te nodigen op sommige activiteiten teneinde ideeën en informatie voor b.v. reizen uit te
wisselen.
− Er wordt ook positief gereageerd op het voorstel om op sommige maaltijden een spreker uit te
nodigen.
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