
Koninklijke en Vaderlandslievende Vereniging van Oprustgestelde Officieren. VZW 
Zetel: Kwartier West,Kapellei 65, 2930 Brasschaat 

0410.604.661 
RPR Antwerpen 

 

Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering 
op dinsdag 28 februari 2023 

 

Plaats  : Hof van Reyen, Brouwerijzaal, te Boechout 
Aanwezigen : 21 + 6 volmachten. 
 
De voorzitter opent de vergadering te 11u00 en verwelkomt de aanwezigen.  
 
Dagorde 

 

1. Inleiding. 
De voorzitter geeft een kort overzicht van de agendapunten. 
 
Eerbetuiging aan de overleden leden. 
De voorzitter brengt hulde aan 6 overleden leden en 2 overleden oud-leden. Enkele ogenblikken 
van ingetogenheid worden in acht genomen. 
 
Verwelkoming van de nieuwe leden. 
Sinds de AV van februari 2022 zijn er 10 nieuwe leden (1 effectief lid en 9 toegetreden leden). 
 

De situatie van het ledenaantal: er waren 157 leden in 2022, 112 effectieve, 27 aangesloten en 18 
sympathiserende leden. 
146 leden KVVOO hebben voor dit jaar het lidgeld reeds betaald, dat zijn 103 effectieve, 23 
aangesloten en 20 sympathiserende leden. 
De bestuurders van de vereniging worden hartelijk bedankt voor het uitvoeren van hun taak. Er 
wordt nog eens aan herinnerd dat nieuwe bestuurders welkom zijn. 
KVVOO is ook op zoek naar een vervanger voor onze webmaster, in de vorm van een 
“Webbeheerder / Contentmanager”. Een ‘nieuwe’ website zal extern gebouwd worden. De heer 
LtKol SBH b.d. Rik De Pauw stelt zich kandidaat als Contentmanager, wat door de Algemene 
Vergadering in dank aanvaard wordt. 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de SAV van 22 februari en 4 april 2022. 
De notulen worden unaniem goedgekeurd. 
 

3. Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur. 
Uittredend en herkiesbaar : Kol v/h Vlw Ir b.d. Raymond Van Hoof  en Kol b.d. Willy Van Geet. 
Er werden geen nieuwe kandidaturen ingediend. 
Geen van de aanwezige leden vraagt een geheime stemming, de 2 kandidaten worden unaniem met 
handgeklap herkozen. 
 

4. Begroting 2022. 
A. Resultaten eind december 2022. 

De penningmeester geeft toelichting bij 
- Staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2022. 
- Balans op 31/12/2022. (negatief verloop van € 1.590,22) 

B. Het bezit van KVVOO bedraagt op 31/12/2022: € 9.905,72 
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. De boekhouding van 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 
F. Ontheffing van de penningmeester, de beheerders en de controleur. 



Na nazicht en goedkeuring van de boekhouding van het jaar 2022 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. 

G. Aanstelling controleur 2023. 
Maj Vl b.d. J. Vingerhoets zal ook volgend jaar de controle uitvoeren. 

 

5. Begroting 2023. 
A. De “Budgettaire vooruitzichten 2023” worden door de penningmeester toegelicht (negatief 

saldo van € 1.476,55). Het ‘bezit per lid’ van ± € 60 is bijna bereikt. 
B. Er wordt voorgesteld het lidgeld voor 2024 naar € 25 te brengen. Dit wordt unaniem aanvaard. 

 

6. Activiteiten van 2023. 
Planning activiteiten 2023. 

− Nieuwjaarssamenkomst, tweemaandelijkse maaltijden, AV, Korpsmaaltijd. 
− Reis : juli cruise “De andere Donau” 
− Bezoeken: 

- Maart: Stadhuis Antwerpen 
- April: KMSKA 
- Mei: Stadhuis Antwerpen (2) 
- September: NAVO Hoofdkwartier Evere (of okt) 
- Oktober: NAVO Hoofdkwartier Evere of PIVA 

 

7. Toekomstperspectieven - 2024 
A. 4 daguitstappen (mar-apr-mei-okt): er zijn verschillende keuzemogelijkheden voorgesteld. 
B. Reismogelijkheden: 

- Korte reis (2 à 3 dagen) wordt niet voorzien. 
- Lange reis in september: nog te bepalen. 

 

8. Slotwoord. 
De voorzitter bedankt de leden voor hun vertrouwen in het 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 11u40. 


