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UITGAVE: Aug 2016
.
Afgiftekantoor 8000 BRUGGE 1 – 2e Afdeling

BIJ NIET-BESTELLING: TERUG AAN AFZENDER

AFZENDER:
Hoppe Werner
POTENTESTR 15
8000 BRUGGE
℡ 050/ 68 59 74
hoppe.werner@telenet.be

ADVERTENTIE

REISBUREAU BENNY VANDAMME
Bent u benieuwd wat wij u als reiskantoor allemaal kunnen aanbieden?
JETAIR PREMIUM PARTNER VANDAMME REIZEN
TORHOUTSESTEENWEG 355, 8210 VELDEGEM
Tel: 050/28.80.40 – Fax: 050/28.80.49
Email: bvd.veldegem@jetairpremiumpartner.be

Reisbureau
Benny Vandamme
www.vandammereizen.be

Ons aanbod bestaat onder andere uit verkoop van vlieg-, boot- & treintickets, organisatie van à la carte
reizen, groepsreizen, pakketreizen, hotelreservaties, autoreservaties, transfers, reisverzekeringen,
tolwegenvignetten, Efteling, Plopsa, Disneyland® Paris enz..
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martin.fouquet@telenet.be
Ondervoorzitter /
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ACKEIN Gilbert.
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VAN ACKER Rony
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ALLEMEERSCH Erik
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Assebroek

050/35 86 05
0497 04 21 66

erik.allemeersch@skynet.be
VAN DEN BERGHE Jean-Pierre

Leden werven leden
Misschien ken je in je buurt of bij je vrienden gepensioneerde militairen?
Spreek ze aan en vraag of ze lid willen worden van onze vereniging.
Stuur een bericht of telefoneer naar het secretariaat met hun gegevens.
Wij sturen ze het laatste nummer van ons tijdschrift met een schrijven van de voorzitter

Bezoek onze Website
http://www.knfom.buurtwijzer.be/

3
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VIERMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD: NR 178 – Aug. t/m – Nov. 2016
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1.

SECRETARIAAT NIEUWS

2

VOOR JE AGENDA.

3

28 APR 2016: VERSLAG ASV.
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24 AUG 2016: DAGUITSTAP NAAR NIEUWPOORT

5

VERSLAG RUST – EN ONTSPANNINGSREIS 2016
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17 NOV 2016: GALACONCERT
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20 OKT 2016: FEESTMAALTIJD TE AALTER N.A.V. 65 JAAR KFOM - VL
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22 NOV 2016: JAARLIJKSE QUIZ MET HUTSEPOT ETEN
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PARKEERKAART VOOR GEHANDICAPTEN

16

STATUTEN KFOM – VL , GOEDGEKEURD OP ASV VAN 28 APR 2016
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1. Secretariaatsnieuws Nr 178
Nieuwe leden.
☺ Wij verwelkomen volgende nieuwe leden in ons midden en hopen ze regelmatig op onze activiteiten
te mogen begroeten.
Mr
Mr
Mevr
Mevr
Mr
Mr
Mr

Rudy CORDIER
Gustaaf VAN RAEMDONCK
Sabine DHAENENS
Rose-Marie BEUN
Elie LEUX
Arnold DEPREST
Giselle PATTIJN

Aartrijkestraat 232
Spinnerstraat 7
Hubert Frére Orbanlaan 604
Frére Orbanstraat 150 bus 2
Gaffelstraat 40/5
Brieversweg 288
Kievitlaan 3

8820
9920
9000
8400
9500
8310
9000

TORHOUT
HAMME
GENT
OOSTENDE
GERAARDSBERGEN
SINT-KRUIS
GENT

941
980
946
940
943
952
950

OVERLIJDEN
We betreuren het overlijden van volgende leden, hun echtgenote of partner.
We betuigen langs deze weg ons diep verdriet en bieden aan de betrokken families onze gevoelens van
oprechte deelneming aan.
Mr

Juliaan AESAERT

Echtgenoot van Denise BASSLE

ADEGEM

84 j

Mr

Michel BRAL

Weduwnaar van Lia VERHELLE

ARDOOIE

85 j

Mr

André VANDEN BOSSCHE

Lombardsijdelaan 225

WESTENDE

82 j

Mr

Norbert VAN PACHTENBEKE

Echtgenoot van Paula VAN HOECKE

SINT-MICHIELS

88 j

Mr

Gustaaf DE FAUW

Echtgenoot van Simonne BLANCKE

MIDDELKERKE

89 j

Mr

Roger CLYBOUW

Echtgenoot van Liliane VANDENBROUCKE

BREDENE

87 j

Mevr

Denise KLINCKE

Echtgenote van Willy VANDEN BERGHE

Assebroek

82 j

Mr

Peter MARIEN

Echtgenoot van Jeanne KNAEPEN

Oostende

91 j

Mr

Sylvère DENAEGHEL

Echtgenoot van Elise WALGRAEVE

Oostkamp

81 j

Mr

Vernon VERMEULEN

Levensgezel van Sonia DEBACKER

Ingelmunster

75 j

Mr

Omer VANLERSBERGHE

Echtgenoot van Julia Farasyn

Sint-Andries

89 j

Mevr

Simonne MEIRLEVEDE

Echtgenote van Hervé DE SCHUYTENEER

Kortrijk

80 j

Mevr

Simone PAEYE

Echtgenote van Lucien LUYPAERT

Oostende

84 j

Mr

Andreas JANSSENS

Levensgezel van Christiane DUYCK

Veurne

90 j

Mr

Lodewijk BUTS

Echtgenoot van Alice RYCKEBUSCH

Westende

87 j

GELUKWENSEN
. Op 7 april 2016 vierden André Terwe en Thérèse Vermote hun diamanten huwelijksjubileum.
. Op 23 maart 2016 vierden Noël De Laere en Jacqueline Becquart hun diamanten huwelijksjubileum.
. Op 31 juli 2016 vierden Gerard Porreye en Jeaninne Verfaillie en hun diamanten huwelijksjubileum.
. In de maand mei vierden José Cornette en Christiane Verbruggen hun diamanten
huwelijksjubileum
De Koninklijke Federatie Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen wenst de
jubilarissen van harte proficiat, en te samen nog vele gelukkige jaren.
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2. VOOR UW AGENDA
21 Jul: Te Deum ter gelegenheid van de Nationale feestdag in St Salvatorskathedraal te Brugge
30 Aug: Maaltijd te Staden
24 Aug: Daguitstap naar Nieuwpoort
09 Okt: Jaarmis overleden leden in de Militaire kapel te Brugge
20 Okt: Feestmaaltijd In Aalter ter gelegenheid 65 Jarig bestaan van KFOM-Vl
11 Nov: Herdenkingsplechtigheid wapenstilstand aal Standbeeld Albert I te Brugge
15 Nov: Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag in St Salvatorskathedraal te Brugge
17 Nov: 2000Hr galaconcert van het Mil Comando Prov W-Vlaanderen (info Prov Commando)

3.Verslag van de Algemene Vergadering van 28 april 2016 te BRUGGE.
1)
2)
3)
4)
5)

Intrede van het vaandel
Opening van de vergadering met een welkomstwoord van de voorzitter.
Eerbetuiging aan de overleden leden – voorlezen v/d namen van de overledenen
Lezing van het verslag van de Algemene Vergadering van 29 april 2015
Werkingsverslag: overzicht werkjaar 2015:
Datum
21 Jan
14 Feb
19 Mar
29 Apr
Jun
01 Sep
Sep
30 Okt
11 Okt
17 Nov

Evenement
Nieuwjaarsreceptie
Valentijnsmaaltijd
Maaltijd Wevelgem
ASV – Groot Seminarie
Reis
Staden
Daguitstap
Biezemhof
Herdenkingsmis
Quiz en hutsepot

Deelname
175
93
104
84
19
109
39
79
110
109

Totaal aantal deelnemers a/d activiteiten: 921
De Voorzitter legt uit dat het sociaal-cultureel luik gezelligheid, ontspanning en ontmoeting omvat.
Hij vermeld dat de Kring talrijke bijeenkomsten georganiseerd heeft in 2015 en dat hij zich kon
verheugen op het feit dat deze activiteiten druk bijgewoond werden. Er zal in die zin dan ook verder
gewerkt worden met als motto: “Hoe meer zielen hoe meer vreugde”.
6) Financieel verslag door de penningmeester:
a. De penningmeester brengt verslag uit van de financiële toestand op 31 december 2015.
b. Verificatieverslag van de rekening toezichters Dhr Ghislain Vanderstraeten voor het boekjaar
2015 en kwijting aan de penningmeester en de raad van bestuur KNFOM-Vl.
Dhr. Ghislain Vanderstraeten leest ludiek het verslag voor van de steekproefcontrole en
feliciteert de penningmeester.
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c. De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders en de penningmeester.
d. Vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage voor 2017; het bestuur stelt voor om het lidgeld te
behouden op 10,00 euro.
De vergadering aanvaardt het voorstel.
De penningmeester vraagt om bij de overschrijving van het lidgeld het juiste rekeningnummer te
gebruiken en uw lidnummer te vermelden.
e. Raming begroting 2017:
Rekening houden met de daling van de inkomsten van lidgeld en intresten en de sponsoring van
de voorbije jaren en een raming van de stijging van de uitgaven met 2% voorziet de
penningmeester een ongunstig saldo van +/- 1.000 € voor het boekjaar 2017.
f. Aanstelling van twee rekeningtoezichters boekjaar 2015:
Dhr. Daniëls Willems (Lid Nr 1434) en Dhr. Jean-Pierre Hubrecht (LidNr 209) stellen zich
kandidaat rekeningtoezichter om de controle van de boekhouding 2016 uit te voeren. Dhr.
Johan Andries (Lid Nr 1009) is reserve.
7) Verkiezing conform de statuten
- Vrijgesteld van verkiezing; mandaat tot 2016:
Dhr BEUCKELS - DE BRABANDER - ALLEMEERSCH en VAN DEN BERGHE.
Zijn uittredend en herkiesbaar; mandaat tot 2015:
Dhr HOPPE- FOUQUET en VERPLANCKE.
- De Algemene Vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van de uittredende
bestuursleden.
- Bijkomend zijn drie plaatsen vacant voor de bestuursraad, eventuele kandidaten moeten
hun kandidatuur opstellen en overmaken aan de Raad van Bestuur
8) Voorstel ter aanpassing van de Statuten en van het Reglement van Inwendige orde.
- De Algemene Vergadering gaat akkoord met de aanpassingen.
Wie een aangepast exemplaar wenst kan dat vragen aan het secretariaat.
9) Beantwoorden van vragen van algemeen belang (vragen ingediend voor 6 April): er werden géén
vragen ingediend. Er werden geen vragen gesteld op de vergadering.
Slot en dankwoord van de voorzitter.
Afsluiten van de vergadering door de Voorzitter gevolgd door het Belgisch Volkslied.

4. 24 augustus 2016 - een dagje uit
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Dit jaar staat Nieuwpoort op het programma en bezoeken we er het Westfront museum in het portaal
van het Koning Albert I en het sluizencomplex 'De Ganzepoot'. In de namiddag is er een havenrondvaart
voorzien met de Seastar op de monding van de Yzer.
•

Om 09u00 worden we ontvangen op de boot 'SEASTAR' voor een ontbijt met koffie + 2
koffiekoeken
•

•

Van 10u15 tot 12u15 bezoeken we het Westfront museum en 'De Ganzepoot' waar de gids ons
het verhaal doet over de onderwaterzetting van de poldervlakte, waardoor de Duitse invasie tot
staan werd gebracht. Een verhaal over de kracht van het water en het slim dirigeren van sluizen
en sassen.

•
•

De uitgelezen plaats om het verhaal van de onderwaterzetting te vertellen is het Koning Albert Imonument aan de rand van het sluizencomplex 'De Ganzepoot'.
Onder het monument heeft Nieuwpoort een eigentijds en interactief bezoekerscentrum
ingericht. Een hoogtepunt van het bezoek is de projectie van het tot leven gewekte
Yzerpanorama.
Vergeet ook de lift niet te nemen naar de top van het Koning Albert I-monument om er te
genieten van het panorama over de kust en de polders.
Van 12u30 tot 14u00 wordt er een aperitief en koude visschotel aangeboden op de boot
SEASTAR
Om 14u00 worden de motoren van de SEASTAR gestart en kunnen we een uurtje genieten van
een rondvaart in de haven en de monding van de Yzer.
Met de SEASTAR ontdekken we de enorme diversiteit van de mooiste havenstad van onze kust.
We varen er langs het natuurreservaat, de Euro-jachthaven en de vismijn. Bovendien krijgen we
een uniek uitzicht op het Koning Albert I-monument en het sluizencomplex.
Na al dit moois sluiten we deze uitstap af op het terras van de 'SEASTAR SAILORSBAR' om er rond
17u00 de weg naar het thuisfront te vervoegen.
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Praktisch
Daar het bestuur de kosten van de bus voor haar rekening neemt kan je voor 39 euro per persoon mee
genieten van deze uitstap.
Inschrijven tot 17 augustus 2016 bij Martin Fouquet op het telefoonnummer 09 375 14 25.
Betaling na telefonische bevestiging op het rekeningnummer BE09 0010 5854 7357.
Gelieve uw opstapplaats te vermelden!

Programma
07u30

Vertrek uit Drongen
Deinsesteenweg tegenover benzinestation (afrit Drongen)
08u15
Vertrek uit Brugge
Afrit Brugge St.-Michiels (kinepolis)
09u00
Ontbijt op de SEASTAR
10u15 - 12u15 Geleid bezoek aan het museum Westfront en Ganzepoot
12u30 - 14u Apero en lunch
14u - 15u
Rondvaart op de Yzer
15u - 17u
Vrij: terrasje, stadswandeling,...
17u
Vertrek naar het thuisfront

5. Het leven zoals het was tijdens onze rust- en ontspanningsreis in Spanje
We hadden afspraak op dinsdagmorgen 07 juni 2016 omstreeks 04.00 uur in de luchthaven van
Oostende-Brugge. 26 KFOM vrienden hadden een vlucht geboekt met bestemming Malaga in Zuid
Spanje. Dit voor de jaarlijkse rust- en ontspanningsreis. Bij het binnenstappen in de luchthaven werden
we gecontroleerd door enkele militairen in uniform met wapen en ik moet toegeven dat deze inspectie
voor de meesten onder ons eerder ongewoon was en deed terugdenken aan de vreselijke
gebeurtenissen te Brussel en Zaventem in maart 2016.
Omstreeks 04.20 uur was onze groep kompleet en konden we ons, na het inchecken, begeven naar de
volgende controle van kledij en handbagage. Om 06.10 uur koos de Airbus het Oostendse luchtruim om
rond 09.00 uur te landen op de luchthaven van Malaga. Een grote en moderne luchthaven op zo’n 15
km afstand van het hotel. Vervolgens werden we met de bus naar het hotel Riu Belplaya in Torremolinos
gebracht. Voor enkelen onder ons was het niet de eerste maal dat ze te gast waren in hotel Belplaya. In
juni 2012 waren de deelnemers er zeer tevreden en onder andere om deze reden viel nu de keuze
opnieuw op dit hotel.
Bij aankomst aan de receptie werd een welkomst drankje aangeboden en de meesten konden
onmiddellijk hun kamer betrekken. Anderen moesten nog even geduld oefenen tot de poetsvrouwen de
kamers hadden vrij gegeven. Na het uitpakken van de bagage en een verkenning van de onmiddellijke
omgeving in en rond het hotel was het tijd voor een eerste aperitiefje. Niet iedereen was echter
tevreden met de hen toegewezen kamer. Het aanbod strookte niet altijd met wat men had gevraagd. Na
enig aandringen aan de receptie kon men toch op een vlotte manier de kamer omruilen. Was het niet de
dag zelf dan was het de volgende dag nà het ontbijt. Dit was mogelijk omdat er in dit hotel de klok rond
zeer veel nieuwe gasten aankomen en vertrekken 7 op 7 dagen en 24 op 24 uur.
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Alle maaltijden werden opgediend in een buffetvorm. Ontbijt vanaf 08.00 uur, het middagmaal vanaf
13.00 uur en voor het avondmaal had men de keuze tussen een eerste service om 18.30 uur en een
tweede om 20.00 uur. De buffetten waren uiterst verzorgd en heel uitgebreid zodat men altijd en
zonder limiet de keuze kon maken tussen warme en koude gerechten. Er werd voor het avondmaal een
vaste tafel aangeboden waaraan we steeds mochten aanschuiven tijdens het verblijf.
De heen- en terugvlucht van ons team gebeurde in groepsverband maar eens in het hotel aangekomen
sloeg iedereen zijn eigen weg in. Sommigen maakten wandelingen, anderen snoven de plaatselijke
cultuur in de omgeving op of maakten uitstappen. Nog anderen hielden ervan om hun huid een zuiders
tintje te geven. Op die manier werd het verblijf heel persoonlijk uitgestippeld al naargelang de
persoonlijke wensen.
Tijdens de vorige bezoeken aan de hotels van de Riu keten was het de gewoonte dat er eenmaal per
week een thema avond werd georganiseerd. Dit was dan het ideale ogenblik om eens met de volledige
groep gezamenlijk het avondmaal te gebruiken. In hotel Belplaya hanteerde men echter dit gebruik niet
maar na enig aandringen bij de hotel manager werd ons toch toegestaan om op zondagavond met de
volledige groep samen te zitten voor het avondmaal. Ik maakte dan ook van deze gelegenheid gebruik
om vooraf de traditionele groepsfoto te nemen vóór de ingang van het hotel. Een Fransman van net
over de ‘schreve’ was bereid om deze taak op zich te nemen en hij deed dit voortreffelijk. Het resultaat
en nog andere kiekjes kan men bekijken in de pagina ‘Fotogalerij’ op de site van KFOM.
Van de Jetair hostess Solange kregen we op de tweede dag wat meer uitleg over het reilen en zeilen in
het hotel en de omgeving met onder andere de vervoersfaciliteiten, de mogelijke uitstappen en nog tal
van andere praktische details om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. In de praktijk echter
bleek het gebruik van de bussen (de plaatselijke Lijn) een hekel punt. Er bestond geen uurschema en na
lang wachttijden kozen velen onder ons voor één van de talrijke taxi’s om zich te verplaatsen. Het
prijsverschil tussen een taxi en de bus was niet zo groot maar de tijdwinst des te meer.
Het was in de eerste plaats een rust- en ontspanningsverlof en de meesten onder ons namen dit dan
ook zeer letterlijk. Een uitgebreid ontbijt, een wandeling, een aperitiefje, het middagmaal, een beetje
platte rust of een uitstapje, wat verpozen aan het zwembad of wat bijkleuren in de zon, een snack en
een kop thee of koffie rond de klok van 16.00 uur, een douche, zich opkleden voor het avondmaal,
achteraf nog wat nakaarten buiten op de terrassen of gaan kijken naar de animatie programma’s die ’s
avonds werden georganiseerd. Dit was veruit de meest favoriete tijdsindeling van elke dag.
Tijdens ons verblijf was er ook tijd voor enkele feestelijke gebeurtenissen. Karin S. vierde in Spanje haar
verjaardag en Francine en Andre hun huwelijksverjaardag. Het hotel zorgde telkens voor een attentie
bestaande uit een kaarsje op tafel en een fles cava om eens extra te klinken.
We werden tijdens die periode ook geconfronteerd met de voetbalgekte van de Europabeker. Er werd
een grote flatscreen tv geplaatst in het overdekte terras. Zo konden de talrijke aanwezige buitenlandse
fans en voetballiefhebbers toch genieten van de voor hen belangrijke matchen. Ondergetekende, die
geen voetbalfan is, keek op zaterdagnamiddag, samen met de talrijke Belgen, naar de 3–0 overwinning
tegen Ierland. Op die momenten kwam het Belgische samenhorigheidsgevoel, die we als ex militairen
toch een beetje bezitten, weer naar boven zeker wanneer de Rode Duivels scoorden.
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’s Avonds was er een afwisselend variétéprogramma met twee vaste animatoren. Ook Flamenco
dansers, een goochelaar, zangeressen, een show met travestieten, enz. zorgden voor leuke momenten.
Voor diegenen die toen nog niet moe waren of nog dorst hadden kon er nog een slaapmutsje bij. We
konden er immers op rekenen dat de volgende morgen vroeg de zon opnieuw paraat was en een mooie
nieuwe dag zich veelbelovend aankondigde.
Gelukkig bleef de groep, tijdens ons verblijf, gespaard van ziektes of enig andere onheil. Ook de heenen terugvlucht van en naar Oostende verliepen probleemloos. Dit in tegenstelling tot diegenen die
enkele dagen na ons moesten aankomen maar 12 uur vast zaten op de luchthaven van Oostende
wegens technische mankementen. Reizen is ook een beetje ‘chance’ hebben zeker.
Velen onder ons kijken reeds uit naar 2017 om opnieuw een mooie, ontspannende en rustgevende
vakantie door te brengen. Voorstellen of tips daaromtrent zijn altijd welkom bij de reisleider Jean-Pierre
Van den Berghe of bij mezelf de assistent reisleider.
Tot besluit zou ik nog alle medereizigers, zonder enige uitzondering, zeer hartelijk willen bedanken voor
het bijzonder aangename gezelschap tijdens ons verblijf in Torremolinos. Jullie waren echt een
schitterende groep en de afwezigen hadden duidelijk eens te meer weer ongelijk.
Uw ‘stief contente’ assistent-reisleider,

Erik Allemeersch

39ste Galaconcert
Het Militair Commando van de Provincie W-Vlaanderen richt zijn 39° Galaconcert in
Op donderdag 17 november 2016 om 20.00 uur
In de Koninklijke Stadsschouwburg te Brugge

Uitgevoerd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine onder leiding van Kapelmeester
Oppermeester-chef Bjorn Verschoore.
Zodra bekend vind je het programma op: http://www.galaconcert-brugge.be/index.html
De opbrengst van dit concert gaat dit jaar integraal naar volgende sociale werken:
vzw De Kantel te Brugge
vzw 't Huizeke uit Brugge
vzw Foton uit Oostende
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7. De regio Roeselare nodigt uit:
De regio Roeselare heeft het genoegen de leden van de KFOM-Vl samen met hun dame of partner uit te
nodigen op een door de leden steeds weer zeer gewaardeerd buffet.
Wanneer:

op dinsdag 30 aug 2016.

Waar:

in feestzaal “De Gouden Hoorn” Ieperstraat 1 te Staden.
(de ingang is rechts naast het gemeentehuis)
Programma: vanaf 12.15u ontvangst
om 12.30u aperitief aan tafel en maaltijd.
Menu:
Sprankelend aperitief
met 2 koude en 1 warm hapje.
(u aangeboden door de KFOM-Vl)
Andalouseroomsoep.
Buffet van warme vis- en vleesgerechten
(zeewolffilet, lamskoteletjes en varkenshaasje),
vergezeld van een boeketje gezond met aangepaste sausjes.
Feestgebak en koffie.
Wijnen: Vin de pays d’Oc-Chardonnay
of
Côt. d’Ensérune-Dom. Mas de la Tour.
Water op tafel.
Prijs:
Inschrijven:

39.00 EUR per deelnemer.
door storting, vóór 18 aug 2016, van €39,00 per persoon op
rekening IBAN BE80 9792 8381 9577 van Van Acker Rony, Wijngaardstraat 6 te Roeselare
met als vermelding uw lidnr .
Opmerking: plaatsen aan tafel reserveren voor jouw en je vrienden kan, door na betaling en graag ten
laatste op zaterdag 20 aug 2016 ofwel
te telefoneren naar Rony: 051 223850
te mailen naar: vanacker.debruyne@telenet.be.
! ! ! het centrum van Staden is blauwe zone ! ! !
Vrij parkeren kan achter de kerk of op de parking van het stationsplein (100m richting
Zarren)
Tot 30 Aug , te Staden.
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8. Vakantie in zicht, zorgeloos genieten!
Een paar tips over reizen en geld.
Overweeg om een reis- of annulatieverzekering af te sluiten. Een reisverzekering beschermt je tegen
risico’s op vakantie, bv. als je gerepatrieerd moet worden. Een annulatieverzekering dekt voornamelijk
risico’s voor je vertrek, bv. als je niet kan vertrekken omdat je ziek bent. Je kan die verzekering afsluiten
bij een touroperator, maar ook bij je verzekeraar. Aan een boeking met een kredietkaart is soms een
annulatieverzekering verbonden. Informeer je daarover om dubbele verzekering te vermijden.
Vaak dekt het ziekenfonds ook ziektekosten in het buitenland. Controleer voor je vertrek welke
dekkingen je ziekenfonds precies biedt. Misschien heb je ook documenten (EZVK) nodig als je naar het
buitenland gaat? Vraag dat tijdig na bij je ziekenfonds.
Als je met de auto op reis gaat, kan het nuttig zijn je te verzekeren voor pechverhelping. De
pechverhelper zorgt voor een vervangwagen en zelfs logies als je auto defect raakt in het buitenland.
Schat van tevoren hoeveel geld je zal nodig hebben. Je kan dan je betaalmiddelen spreiden: een
gedeelte in cash in de plaatselijke munt, een gedeelte via een debetkaart of een kredietkaart.
Hoe exotischer het geld, hoe vroeger je het bij je bank of wisselkantoor moet bestellen. Voor de
gangbare wisselkoersen vind je op internet handige tools. Soms is het niet mogelijk in België aan een
lokale munt te geraken. In zo’n situatie controleer je best of euro’s of Amerikaanse dollars ter plaatse
gemakkelijke aanvaard of gewisseld kunnen worden.
Deviezen kosten meer aan het loket dan de officiële wisselkoers. Banken en wisselkantoren rekenen een
wisselkost aan. Tarieven vergelijken kan de moeite zijn. Hou er rekening mee dat het niet altijd
voordeliger is om in België deviezen aan te kopen.
Neem steeds je gewone bankkaart (een debetkaart) mee op reis. In de meeste Europese landen zal je
dankzij de Maestrofunctie kunnen betalen net zoals thuis. Vaak is de Maestrofunctie buiten Europa
geblokkeerd. Vraag aan je bank die te deblokkeren als je een verre reis wil maken. Je kan dat vaak ook
zelf deblokkeren via je online banking systeem.
Een kredietkaart is een handig extra betaalmiddel op vakantie. Als je een lange reis maakt, kan je vragen
de limiet op je kredietkaart (tijdelijk) te verhogen. Daarvoor moet je naar je bankkantoor, waar men
meestal je laatste loonstrookje(s) zal vragen.
Binnen de eurozone is het meestal goedkoper om te betalen en geld af te halen met je gewone
bankkaart. Buiten de eurozone is de kredietkaart vaak de goedkoopste oplossing. Informeer je!
Neem de contactgegevens van je reisverzekeraar en pechverhelpingsdienst mee. Sla ook het
telefoonnummer van CardStop (+32 70 344 344) op in je GSM. Zo hoef je daar niet naar te zoeken als je
kaart verloren gaat of gestolen wordt.
Als je in het buitenland in de problemen komt en al je betaalmiddelen zijn uitgeput, kan je als
noodoplossing een beroep doen op een geldtransfer door een familielid, via bv. via Western Union,
Moneytrans of Moneygram.
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In heel uitzonderlijke gevallen kunnen de Belgische ambassades en consulaten een oplossing brengen
als je in het buitenland volledig zonder geld zit, bv als je van alles beroofd bent. Zorg dat je ook deze
contactgegevens genoteerd hebt.
Bron: Wikifin.be

9. Indexering ambtenarenpensioenen (01-06-2016)
Eind mei 2016 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was
op 101,02 punten, overschreden.
De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.
De pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand worden aangepast vanaf het pensioen
van juni 2016
De pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand worden aangepast vanaf het pensioen
van juli 2016

10. Eucharistieviering op zondag 09 oktober 2016 in de militaire kapel te
BRUGGE
Op zondag 09 oktober 2016 om 1000 Hr herdenken wij, tijdens de jaarlijkse plechtige eucharistieviering,
onze dierbare overleden leden. De voorganger is Padre André DECOCK.
De eucharistieviering heeft plaats in de militaire kapel in de Kartuizerinnestraat te BRUGGE (achter de
Hallentoren in de nabijheid van de Markt)
Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door het St Henricuskoor van Rumbeke.
Na de viering in de mooie historische militaire kapel is er tevens gelegenheid om een “babbel “ op te
zetten met vrienden in de nabijgelegen brasserie “ De Gilde”.
Onze Kring Beide Vlaanderen biedt u hierbij een consumptie aan.
Wij rekenen op u om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn om onze diebare overledenen te herdenken.
Tot 09 oktober !!!
Wij hopen u te mogen verwelkomen,en het Bestuur dankt U bij voorbaat voor uw deelname.

Vrouwen maken zich druk om een niemendal. En trouwen er dan nog mee ook (Cher)
Een vrouw is een vrouw tot de dag dat ze sterft. Een man is een man tot de dag dat hij niet meer kan
( Moms Mabley)
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11. Brochure 'Ken je rechten als patiënt!'
Als patiënt heb je heel wat rechten, van toepassing in de zorgrelatie met je arts, tandarts, apotheker,
kinesitherapeut of verpleegkundige. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw merkt dat de rechten van de
patiënt nog steeds onvoldoende gekend zijn. De meeste patiënten en zorgverleners weten niet goed
wat ze concreet kunnen verwachten. De patiëntenrechten liggen aan de basis van een goede dialoog
tussen de patiënt en zijn zorgverlener. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun rechten
tijdig leren kennen. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, belangenverdediger van de patiënt bij het
politiek beleid en de gezondheidsinstellingen, maakte een brochure op met heel wat informatie en
praktische tips.
http://vlaamspatientenplatform.be/uploads/documents/Brochure_vpp_Patienenrechten.pdf

Bestellen?
Je kan de brochure bestellen tegen een beperkte vergoeding voor druk- en verzendingskosten. Voor
meer informatie kunnen zij ook terecht bij de medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform.
(info@vlaamspatientenplatform.be of op 016 23 05 26).
Alle brochures zijn ook digitaal beschikbaar via de website: www.vlaamspatientenplatform.be
(bij publicaties vind je een overzicht van alle brochures en kan je ze downloaden)

100 Jaar geleden in Brugge 1916 - 2016
De H; Bloedprocessie van Zo 8 Mei 1916
Ref: De oorlogskalender DF Beleef elke dag van WO1
Hier volgt de tekst van de gebeurtenissen van Zo 8 Mei 1916
Als het geen oorlog was geweest zou in Brugge vandaag een H. Bloedprocessie plaats vinden.
De Admiraal Ludwig von Schroder zei het volgende : De bruggelingen zullen vandaag een feest krijgen
die ze nog lang zullen onthouden.
Hij bedoelde de terechtstelling van drie spionnen die deze namiddag voor het vuurpeleton zouden
verschijnen.
Namelijk JULIUS DELAPLACE, JULIUS DESLOOVERE, CHARLES TITECA die ter dood veroordeeld werden
wegens spionnage.
Net voor de terechtstelling excuseerde de commandant van het executie peleton zich bij de aanwezige
Brugse autoriteiten, met de woorden: “ Het is droevig voor U , als voor ons !”
De terechtstelling had plaats in het “Beluik der Gefusilleerden te Brugge”
Het 'Beluik der Gefusilleerden' of 'Hof van Aurora' ligt naast het gerechtshof aan de Kazernevest in
Brugge. Het werd opgericht ter nagedachtenis van de dertien terechtstellingen die hier tijdens de Eerste
Wereldoorlog plaats vonden. Het ommuurd hof bestaat uit ingemetselde gedenkplaten en dertien
zandstenen rechthoekige zuiltjes, bovenaan afgewerkt met een volutenkapiteel en een gestileerde vlam
in de vorm van een acanthusblad. In 2009 werd het Beluik der Gefusilleerden voorlopig beschermd als
monument.
Bedenking: Tijdens de herdenkingsjaren van WO1 zullen er waarschijnlijk heel weinig bruggelingen hier
al aan gedacht hebben.
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12. KFOM-Vl
KFOM Vl viert zijn 65 jarig bestaan
Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van K.N.F.O.M-VL
K.N.F.O.M VL organiseert onze vereniging
op 20 oktober 2016 een Jubileum maaltijd in restaurant 't Biezemhof te Aalter
Programma
11u30: Ontvangst met aperitief
12u30: Lunch.
14u-17u:
17u: muzikaat entertainmentmet Dj
Menu
Méthode Champenoise en Kir Royal met warme en koude hapjes

Zeevruchtenpannetje Nantua

Citroen Sorbet

Châteaubriand met salade mixte en frietjes
Archiducsaus of pepersaus

Dame Blanche
Koffie
Witte en rode wijn en water tijdens de maaltijd inbegrepen.
Na de maaltijd is elk verbruik te betalen.

Door de gulle tussenkomst van het bestuur kan dit feestmaal u aangeboden worden voor €50 per
persoon.
Overschrijving vóór 1/10/2016 op rekening BE09 0010 5854 7357 van Martin Fouquet.
Tafelgenoten doorgeven?
rgeven? Gelieve te bellen tussen 17u en 20u - 09 375 14 25

Restaurant 't Biezemhof
Adres: Kattewegel 2 - 9880 Aalter Tel 09 374 27 03

Route:
Afrit 11 - E40 - Aalter
Rondpunt richting Deinze (omleiding Tielt volgen). Op de Tieltsesteenweg na 300 meter, rechts pijl
volgen, restaurant 'T Biezemhof
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13. Jaarlijkse quiz met hutsepot te ZUIENKERKE op dinsdag 22 Nov 2016
Ook dit jaar vergasten we onze leden met een gewaardeerde quiznamiddag, deze wordt voorafgegaan
door een lekkere Vlaamse hutsepot.
Waar:
Feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren”
Blankenbergse Steenweg 2B
8377 Zuienkerke
Wanneer:

Dinsdag 22 november 2016

Programma: 1130 Hr: Verwelkoming met aperitief (kir, fruitsap of pils), het aperitief wordt
aangeboden door de kas van de vereniging.
1230 Hr: Vlaamse hutsepot met één consumptie. (waarde 2 Euro)
1430 Hr: Begin van de quiz onder leiding van Willy DE LOVE.
Er wordt gewerkt in groepen van 12 personen.
De vragen zijn voor iedereen oplosbaar
Niemand gaat met lege handen naar huis er is geen inleggeld.
De prijzen worden toegekend per tafel.
Prijzen: 1ste prijs = 5 € p/p
2de prijs = 3,50 € p/p
3de prijs = 2,50 € p/p
Alle andere deelnemers 1,25 € p/p
Er worden tafels van maximum 12 deelnemers gemaakt.
Deelnameprijs: 19 € per persoon.
Inschrijven:

Aandacht:

Overschrijven van 19 € per deelnemer vòòr 01 november 2016 op rekening
BE02-0010-4521-7840 van Willy De Love – Dorpweg 29 – 8377 Meetkerke.
Tf 050/318435.
Maximum 150 deelnemers, datum van betaling geldt als inschrijving.

Indien u een tafel met vrienden wenst te reserveren telefoneer naar Werner Hoppe 050/685974.

14. Veilig op de weg.
Voetgangers
Rechten van voetgangers
Als voetganger geniet u van enkele rechten die rijden op de openbare weg veiliger maken. Chauffeurs
van motorvoertuigen moeten de volgende regels in acht nemen om voetgangers niet in gevaar te
brengen:
•

Een chauffeur moet minstens één meter zijdelingse afstand houden tussen zijn voertuig en de
voetganger.
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•

•
•

Een voetganger krijgt altijd voorrang bij een zebrapad. Behalve indien het hem toegestaan is
door verkeerslichten, mag een voetganger zich echter niet op een oversteekplaats voor
voetgangers begeven waarover een tramspoor of een eigen trambedding loopt, wanneer een
tram nadert. Om die reden doen voetgangers met een koptelefoon of oortjes er dan ook goed
aan extra waakzaam te zijn in het verkeer.'
Als het nodig is, moeten chauffeurs stoppen om voetgangersdoor te laten.
In een file moet de oversteekplaats voor voetgangers altijd vrij blijven.

Ook bij een ongeval wordt u als voetganger extra in bescherming genomen door de wet. Wie een
voetganger aanrijdt, moet niet alleen diens lichamelijke schade vergoeden, maar ook de eventuele
schade aan kleding en bril. Deze regel geldt altijd, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval. Alleen als
de voetganger ouder is dan 14 jaar en het ongeval bewust heeft uitgelokt, moet hij zelf voor de kosten
opdraaien.
Plichten van voetgangers
Voetgangers behoren net als fietsers tot de groep van de zwakke weggebruikers. Omdat u als
voetganger geen beschermend omhulsel of koetswerk heeft, zijn er regels in het leven geroepen die uw
veiligheid verhogen.
•
•
•
•
•

U bent verplicht gebruik te maken van het voetpad als dat aanwezig is.
Als u binnen dertig meter afstand van een zebrapad bent, moet u dat gebruiken om de straat
over te steken.
Voor u de straat oversteekt, moet u er zeker van zijn dat er geen verkeer aankomt of dat u veilig
kunt oversteken zonder het verkeer nodeloos te hinderen.
U moet altijd voorrang verlenen aan tram en trein.
U moet aangepaste kleding dragen. Zorg ervoor dat u steeds duidelijk zichtbaar bent voor
bestuurders. Draag bijvoorbeeld geen donkere kleren als het donker wordt.

Fietsers
Rechten van fietsers
Als fietser geniet u van enkele rechten die rijden op de openbare weg veiliger maken. Chauffeurs van
motorvoertuigen moeten de volgende regels in acht nemen om fietsers niet in gevaar te brengen:
•
•

•
•

Een chauffeur moet minstens één meter zijdelingse afstand houden tussen zijn voertuig en de
fietser.
Een chauffeur mag een oversteekplaats voor fietsers slechts met matige snelheid naderen om de
fietsers niet in gevaar te brengen en hen niet te hinderen als ze de rijbaan al aan het oversteken
zijn.
Als het nodig is, moeten chauffeurs stoppen om fietsers door te laten.
In een file moet de oversteekplaats voor fietsers altijd vrij blijven.

Ook bij een ongeval wordt u als fietser extra in bescherming genomen door de wet. Wie een fietser
aanrijdt, moet niet alleen diens lichamelijke schade vergoeden, maar ook de eventuele schade aan
kleding en bril. Deze regel geldt altijd, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval. Alleen als de fietser
ouder is dan 14 jaar en het ongeval bewust heeft uitgelokt, moet hij zelf voor de kosten opdraaien
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Plichten van fietsers
Als fietser bent u een zwakke weggebruiker. U wordt hiervoor extra in bescherming genomen door de
wet. Maar dat betekent niet dat u geen verplichtingen heeft. U mag geen misbruik maken van de
voorrang die u als fietser op bepaalde plaatsen heeft, want dan kunt u andere weggebruikers in gevaar
brengen. U bent verplicht om de verkeerswetgeving na te leven om uw eigen veiligheid en die van
anderen te garanderen. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat uw fiets en uw uitrusting steeds in orde
zijn.
Als fietser moet u steeds op het fietspad rijden. Volgens de verkeersregels moet u gebruikmaken van de
oversteekplaatsen en wegen die voor fietsers bestemd zijn. U moet steeds de rechten van de andere
zwakke weggebruikers respecteren. Onvoorzichtig rijgedrag is ook voor fietsers niet toegelaten. Fietsers
hebben geen voorrang op een oversteekplaats voor fietsers. Ze mogen zich slechts voorzichtig op de
oversteekplaats begeven en moeten op de naderende voertuigen letten.
Als u gaat fietsen in groep gelden er soms andere regels waaraan u zich moet houden.
Uw fiets moet aan verschillende technische eisen voldoen. Als u de weg op wil, dan moet uw fiets
uitgerust zijn met:
•
•
•
•
•
•

een bel
goede remmen vooraan en achteraan; bij kinderfietsjes volstaat één rem
een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan
een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan
reflectoren op de pedalen
reflectoren in de wielen of banden met een reflecterende zijkant

Kinderfietsen, koersfietsen en mountainbikes hoeven niet te zijn uitgerust zijn met lichten of
reflectoren, tenzij u in het donker fietst.
Zelfs al is het niet verplicht toch kan het dragen van een helm of een fluohesje de veiligheid alleen maar
ten goede komen en meer bepaald die van kinderen.
Bron: http://www.belgium.be/nl/
Voor meer informatie kunt u de volgende publicatie raadplegen:
''Veilig op stap. Te voet of met de fiets, alleen of in groep''
Te verkrijgen via: http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_veilig-op-stap.jsp
Voor meer Info, zie ook : http://www.wegcode.be/

15. Parkeerkaart voor gehandicapten

Nieuwe aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten personen met een handicap
Op 1 juli 2016 start de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
19

met een nieuwe aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten. Vanaf 1 juli 2016 kan
je ook online de volledige aanvraag doen.
Hoe verloopt de nieuwe aanvraagprocedure?
Je vult online een vragenlijst in en geeft alle informatie door die nodig is voor de verdere behandeling
van het dossier. Van zodra alle informatie verzonden is, kan het dossier meteen opgestart worden. Het
is ook niet meer nodig dat je papieren formulieren laat invullen door je huisarts, want het DG Personen
met een handicap neemt rechtsreeks contact op met de arts, die via een beveiligd elektronisch platform
de nuttige informatie bezorgt. Wie een aanvraag doet, zal dus sneller een beslissing ontvangen.
Je zal voortaan ook makkelijker contactpersonen binnen het DG kunnen bereiken die met je persoonlijk
dossier bezig zijn. Je kan vanaf nu terecht bij een team dat verantwoordelijk is voor een bepaalde regio
en je dossier van A tot Z opvolgt. Je kiest zelf of je communiceert via telefoon, persoonlijke contacten, email, … Je kan bovendien online een screening invullen om te weten te komen of je in aanmerking komt
voor een tegemoetkoming of andere maatregel.
Wie hulp nodig heeft, kan nog steeds terecht bij het ziekenfonds, het OCMW, de gemeente of bij de DG
Personen met een handicap.
Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe aanvraagprocedure kan je hier terugvinden.
http://www.belgium.be/nl/sitemap
http://www.belgium.be/nl/search?search_api_views_fulltext=parkeerkaart

Parkeerkaart
Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat
kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een
parkeerkaart.
Gebruik
Je mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap.
De voorbehouden plaatsen worden aangeduid met het blauw verkeersbord E9a ("P") met het wit
pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld met het onderbord
waarop dit pictogram is afgebeeld. Dit pictogram mag, in witte kleur, op het wegdek gereproduceerd
worden.
Onderteken voor gebruik je kaart in het daarvoor voorziene vakje. De kaart is persoonlijk en mag niet
gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard
zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is.
In bepaalde steden en gemeenten mag je met de kaart ook gratis parkeren, maar dat verschilt sterk van
stad tot stad. Informeer bij de stad of gemeente wat de plaatselijke regels zijn. Ook in het buitenland
kan je de kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naar toe gaat voor meer
informatie.
Opgelet: Sommige steden en gemeenten voorzien een aantal parkeerplaatsen die voorbehouden zijn
voor hun bewoners. Je parkeerkaart voor personen met een handicap alleen is dan niet voldoende. Je
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kan de bewonersplaatsen herkennen aan het "P-bord", met als onderbord "bewoners". Dit bord staat
altijd aan het begin en aan het einde van de parkeerzone.
Voorwaarden
Je hebt recht op een parkeerkaart als:
je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer
(andere invaliditeit)
je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan 21 jaar:
12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21
jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing"..
je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel
(scooters en driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen dat vermeld staat in de lijst van
mobiliteitshulpmiddelen .
Aanvraag
Heb je al een parkeerkaart van bepaalde duur en een geldige medische erkenning bij ons?
Parkeerkaarten van bepaalde duur worden niet automatisch verlengd. Neem 6 maand voor het
vervallen van je parkeerkaart contact met ons op via het contactformulier, telefonisch of per post. Je
hoeft geen attest van erkenning meesturen.
Heb je recht op een parkeerkaart als oorlogsslachtoffer of omdat je arbeidsongeschikt bent verklaard
(zie rubriek voorwaarden)?
Je doet je aanvraag via het contactformulier, telefonisch of per post. Je hoeft zelf geen attesten op te
sturen, we vragen dit rechtstreeks op bij de betrokken diensten.
Heb je de goedkeuring van de adviserend-geneesheer van je mutualiteit?
Neem contact op met je ziekenfonds. Zij zullen ons het formulier 'Verklaring van de adviserendgeneesheer' volledig ingevuld overmaken. Het is belangrijk dat het nomenclatuurnummer hierop
vermeld staat. Je krijgt je parkeerkaart toegestuurd als je mobiliteitshulpmiddel opgenomen is in de
limitatieve lijst van mobiliteitshulpmiddelen (.pdf). Zo niet, zal je uitgenodigd worden voor een medisch
onderzoek.
Heb je nog geen dossier bij ons en ben je ook niet erkend door één van de andere instelling?
Vul dan eerst onze online vragenlijst in. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure
voor erkenning".
Behandelingsduur
Heb je al een dossier bij ons en heb je recht op een parkeerkaart, dan ontvang je de kaart binnen 4
weken na de positieve beslissing.
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Ben je erkend als persoon met een handicap door een andere instelling, dan stellen we op basis van
je attest vast of je recht hebt op een parkeerkaart. Je ontvangt de kaart binnen 4 weken nadat onze
dienst heeft vastgesteld dat het attest voldoet.
Ben je nog niet erkend, dan moeten we eerst evalueren of je wel recht hebt op een parkeerkaart. Je
ontvangt de kaart binnen 4 weken nadat je het resultaat van de evaluatie van de handicap hebt
ontvangen. De erkenning van je handicap duurt gemiddeld 4 maand.
Geldigheid
In de meeste gevallen is de parkeerkaart levenslang geldig. Als dat niet het geval is en je kaart vervalt,
dan moet je ons dit 6 maanden voor de vervaldatum melden.
Bij verlies, diefstal of schade vraag je een nieuwe kaart bij ons aan. Je krijgt een nieuwe kaart met
nieuw serienummer, en wij blokkeren je oude kaart. Stuur je beschadigde kaart naar ons op zodra je
de nieuwe kaart hebt ontvangen.
Bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden.
Contacteer ons om een nieuwe kaart aan te vragen of een niet-geldige kaart terug te sturen
http://www.belgium.be/nl/search?search_api_views_fulltext=parkeerkaart

Bron: http://www.belgium.be

16.KONINKLIJKE FEDERATIE VAN OPRUSTGESTELDE

MILITAIREN VAN BELGIE
KRING BEIDE VLAANDEREN
K.F.O.M.-VL.

STATUTEN
HOOFDSTUK I : BENAMING, DOELSTELLING, ZETEL
ARTIKEL 1.
In algemene vergadering van 04 februari 1951 is er overgegaan tot het oprichten van een Bond voor
Gepensioneerde Onderofficieren en Rechthebbenden voor het gewest Brugge.
De benaming werd nadien en achtereenvolgens gewijzigd in:
a. Bond der Gepensioneerde Onderofficieren, Korporaals, Soldaten en Rechthebbenden van de Provincie
West-Vlaanderen.
b. Bond van Gepensioneerde Onderofficieren en Vrijwilligers van de Provincie
West-Vlaanderen “G.O.O.V.-W VL.”
c. Nationale Federatie der Op Rust Gestelde Militairen van België – Kring Beide Vlaanderen. “N.F.O.M.-VL.”
d. Koninklijke Nationale Federatie van op Rust Gestelde Militairen van België – Kring Beide Vlaanderen.
“K.N.F.O.M.-VL.”
e. Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen van België – Kring Beide Vlaanderen. “K.F.O.M-Vl”
ARTIKEL 2.
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Zetel van de Kring Beide Vlaanderen is gevestigd ten huize van de in functie zijnde secretaris.
ARTIKEL 3.
De Kring behartigt en verdedigt de belangen van zijn aangesloten leden. Indien nodig zal na samenspraak van
beide voorzitters, overlegd worden met de Kring Antwerpen-Limburg.
ARTIKEL 4.
De Kring ontzegt zich elke inmenging in problemen van politieke, taalkundige en godsdienstige aard.
(*) Het cumuleren van een mandaat in de Raad van Bestuur met deze bij een politieke partij,van welke strekking
ook is uitgesloten.
ARTIKEL 5.
Het bestaan van regionale afdelingen verspreidt over de beide provincies is toegestaan. Deze bestaat uit 1 of 2
personen.
Hun voornaamste taak bestaat uit:
a. Het opmaken van de eventuele noodzakelijke dossiers bij overlijden van leden uit deze regio, hun
medegedeeld door het secretariaat of ander bestuurslid.
b. Het organiseren van bijeenkomsten in gezamenlijk en voorafgaandelijk
overleg met de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK II : LEDEN
ARTIKEL 6.
De Kring kan in alle vrijheid volgende leden werven die als achtbaar bekend staan, en de Belgische nationaliteit
bezitten:
a.
b.
c.
d.

Gepensioneerde militairen
Weduwen en/of familieleden van voornoemde categorie
Militairen in actieve dienst als sympathiserend lid
Burgers ten titel van sympathiserend, beschermend of erelid.

ARTIKEL 7.
De erkenning als aangesloten lid geschiedt na goedkeuring door het bestuur. (Raad van Bestuur)
ARTIKEL 8.
Elk lid mag zijn ontslag aanbieden door middel van een schrijven aan de voorzitter.
ARTIKEL 9.
Elk lid dat zijn jaarlijks lidgeld niet heeft betaald voor 01 april, wordt als ontslagnemend beschouwd.
ARTIKEL 10
Een lid kan enkel omwille van een ernstige reden door de Raad van Bestuur worden uitgesloten.
ARTIKEL 11.
Een uitgesloten of ontslagnemend lid heeft geen recht op terugbetaling van het betaalde lidgeld, noch op een
deel van het maatschappelijk fonds.
ARTIKEL 12.
Worden erkend als erelid: elke persoon, militaire of burgerlijke gezagdrager, die door het bestuur (Raad van
Bestuur) wordt aanvaard of voorgesteld.

HOOFDSTUK III : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – BIJDRAGEN
ARTIKEL 13.
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Het onbeperkt maatschappelijk kapitaal is samengesteld door:
•
•
•

Bijdragen
Schenkingen, van gelijk welke aard
Opbrengsten (ontvangsten) uit organisaties van diverse activiteiten, die voorafgaandelijk door de Raad
van Bestuur werden goedgekeurd.

ARTIKEL 14.
De bijdrage van de leden (lidgeld), wordt jaarlijks door de Algemene Statutaire Vergadering voor het volgend
boekjaar vastgelegd. Zij dienen gestort te worden tussen 01 januari en 31 maart van elk jaar.
De inschrijving van een lid gaat gepaard met het betalen van de bijdrage van het lopend jaar.
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen
recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij
zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding
vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbreng.
ARTIKEL 15.
Op 31 december van elk jaar worden de boeken van het boekjaar afgesloten. De door de penningmeester –
schatbewaarder opgemaakte en door 2 revisoren gecontroleerde balans wordt voorgelegd aan de Raad van
Bestuur, die ze ter goedkeuring aan de Algemene Statutaire Vergadering voorlegt.
ARTIKEL 16.
In geval van ontbinding van de Kring, zal de Algemene Statutaire Vergadering die de ontbinding heeft
uitgesproken, het organisme bepalen aan dewelke het maatschappelijk kapitaal zal worden overgedragen. Het
mag niet worden uitgekeerd aan de leden.
HOOFDSTUK IV : BESTUUR
ARTIKEL 17.
Samenstelling Raad van Bestuur:
één voorzitter
twee ondervoorzitters
één secretaris
één penningmeester – schatbewaarder
5 leden – commissarissen
één vaandeldrager
De bestuurstaken worden ieder jaar op de eerste bestuursvergadering, volgend op de Algemene Statutaire
Vergadering herbekeken en desgevallend door een interne verkiezing gewijzigd.
Het cumuleren van een mandaat in de Raad van Bestuur met deze bij een politieke partij, van welke strekking
ook, is uitgesloten.
ARTIKEL 18.
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor de duur van twee jaar door de Algemene Statutaire
Vergadering die ieder jaar wordt bijeengeroepen (in principe in de maand april). De uittredende leden zijn
herkiesbaar.
ARTIKEL 19.
Ieder lid kan deel uitmaken van de Raad van Bestuur, met uitzondering van deze vermeld onder artikel 6.c en 6.d.
ARTIKEL 20.
De Raad van Bestuur is elk jaar met de helft hernieuwbaar.
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ARTIKEL 21.
Schriftelijke kandidatuurstellingen voor een plaats in de Raad van Bestuur moeten worden overgemaakt aan het
secretariaat, principieel één maand voor de datum van de Algemene Statutaire Vergadering.
ARTIKEL 22.
Geen enkele functie in de Raad van Bestuur wordt vergoed.
ARTIKEL 23.
Alle officiële documenten van de Kring worden ondertekend door de Voorzitter of secretaris, evenwel steeds
“namens het bestuur”.
Alle documenten m.b.t. financiële verrichtingen, worden door de penningmeester – schatbewaarder en door de
voorzitter ondertekend.
ARTIKEL 24.
De jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur bij middel van het
viermaandelijks informatieblad.
ARTIKEL 25.
Eventuele buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden, wanneer 1/5 van het
ledenaantal dit vraagt. Deze aanvraag moet schriftelijk aan de voorzitter gericht worden met de vermelding van
het onderwerp dat op de dagorde dient geplaatst te worden.
ARTIKEL 26.
De ontbinding van de Kring kan maar worden uitgesproken door de Algemene Statutaire Vergadering waar ten
minste 2/3 van de leden aanwezig zijn. Een meerderheid van 2/3 van deze stemmen is noodzakelijk om de
ontbinding geldig te maken. Indien het vereiste minimumaantal (quorum) niet bereikt wordt, zal een nieuwe
Algemene Vergadering beslissen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

HOOFSTUK V : ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 27.
De statuten mogen slechts gewijzigd worden door een Algemene Vergadering en dit met een meerderheid van
2/3 stemmen van de aanwezige leden.
ARTIKEL 28.
Door hun lidmaatschap onderschrijven alle leden zonder voorbehoud deze statuten.
ARTIKEL 29.
Deze nieuwe uitgave van de “Statuten” vervangt al de vorige.
ARTIKEL 30.
Elk lid wordt in het bezit gesteld van de statuten.
Opgemaakt te Brugge op 28 april 2016.
VOORZITTER
BEUCKELS Daniël

SECRETARIS
HOPPE Werner
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