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Voorwoord
Nieuwjaarsbrief
In deze moderne tijden een nieuwjaarsbrief schrijven, dat valt niet altijd mee!
Maar de beloning is best Oké.
Dus doe ik maar mijn best en de computer doet de rest.
Ik typ mijn wensen op ’t klavier en haal ze uit de printer hier.
Zo’n nieuwjaarsbrief is cool. Die zegt hoe ik me voel.
Helemaal in, keitof en hip. En ik heb er vijf in een wip.
Maar ik moet bij mijn zaak blijven en mijn beste wensen schrijven.
Voor mijn fouten: druk in delete! Voor al het goede druk ik repeat!
Escape! Uit ziekten en zorgen en alle geluk van de wereld, voor allen en vanaf
morgen.
Een gezond, vreugdevol en zorgenvrij jaar 2016 voor allen 365 dagen lang.
Mogen wij in 2016 dan ook nog veel gezellige uurtjes met elkaar doorbrengen.
Als besluit, wens ik allen, het mooiste wat er op aarde bestaat:
“EEN GOEDE GEZONDHEID” toe.
De voorzitter
Secretariaat
ATTEST VAN HOEDANIGHEID
1. Het nieuwe “Attest van Hoedanigheid”, waarvan voorbeeld in bijl. A, is in
gebruik genomen. (bankkaart formaat)
2. Het groen model, waarvan voorbeeld in bijl. B, blijft tot nader order evenwel
geldig.

Bijlage A

Bijlage B
Het nieuwe model wordt uitgereikt indien het persoonlijk wordt aangevraagd
bij de volgende dienst:
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Kwartier Koningin Astrid
Bruynstraat 1
1120 BRUSSEL
Voorbeeld aanvraag hierna
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Datum

Aan Comd Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Kwartier Koningin Astrid - Blok S
Bruynstraat l
1120 Brussel
Onderwerp : Aanvraag "Attest van Hoedanigheid" nieuw model
Met dit schrijven wil ik een aanvraag indienen voor het bekomen van een "Attest
van Hoedanigheid" nieuw model. Hieronder vindt u de nodige gegevens:
Naam:
Voornaam :
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Stamnummer:
Datum oppensioenstelling :
Laatste graad:
Laatste eenheid:
Laatste functie:
Officieel adres:
Tf Nummer:
GSM:
E-Mail:
Handtekening
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Bedeling “De Klaroen”
In vele gemeenten werden onlangs de huisnummering aangepast, mede door een
reglementering door Bpost en ook door een voorschrift van de brandweer in
appartementsgebouwen.
Door deze wijzigingen zijn recent enkele exemplaren niet besteld geworden en werden
ze door de post teruggestuurd naar afzender.
Voor een groot deel van onze leden werd “De Klaroen” in Oostende aan huis gebracht
door bestuursleden. Bij deze bedeling waren er geen problemen gezien de ronde steeds
door dezelfde mensen werd uitgevoerd en de brievenbussen kenden van onze leden.
Vanaf nu zal de bedeling volledig door de post worden uitgevoerd
Met deze vragen we aan al onze leden op het adresetiket de juistheid van uw adres en
in het bijzonder de nummering na te zien en indien er onjuistheden zijn deze te melden
bij één van de bestuursleden van de vereniging. ( lijst achteraan het boekje).

Voorschriften Bpost:

Busnummer
Indien aan één huisnummer meerdere busnummers toegekend zijn, moeten de
busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar worden vermeld op of nabij de
overeenkomstige brievenbussen. Deze nummering moet een logische volgorde hebben
en bij voorkeur enkel bestaan uit cijfers.
Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle
bewoners.
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NIEUWE LEDEN:
934. VAN RAEMDONCK Gustaaf
935. SOMERS Yvan
FELICITATIES

Diamant voor Julien Van Oost en Maria Magdalena
Meiresonne
Maria Magdalena Meiresonne en Julien Van Oost zijn
zestig jaar getrouwd en vierden op zaterdag 13 februari
hun diamanten huwelijksjubileum.
Zij gaven elkaar het jawoord op 11 feb 1936 in Waarschoot
Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen vanwege het bestuur en de leden ExOnderofficieren afdeling Oostende
OVERLIJDEN
Wij hebben het overlijden vernomen van
VANWALLEGHEM Marie-Cecile, echtgenote van VERHELLE Arsène
Geboren te Tielt op 13 juli 1938 en overleden te Oostende op 07 feb 2016
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
afdeling Oostende, haar innige deelneming aan de familie
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Agenda
Activiteiten in het jaar 2016 van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
de Krijgsmacht, afdeling Oostende

1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de afdeling Oostende, vergaderen in principe op de tweede
donderdag van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het Maria-Hendrikapark.
Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat weten aan één der
bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.

Donderdag 14 april 2016
• verwelkoming door de voorzitter
• verslag en mededelingen
• Bingo
• Koffietafel en tombola

Donderdag 12 mei 2016
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Beeldverslag Tibet/China door
Geert Van de Velde
koffietafel en tombola

Donderdag 09 juni 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Beeldverslag Mercator
door Rudy Laforce
 koffietafel en tombola

Donderdag 22 september 2016
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Show door groep “De Schelpe”
koffietafel en tombola

Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze
vervangen door een bingo

-52. Etentjes in het Koninginnehof.
De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan de
bingo. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
18 apr – 09 mei – 30 mei – 20 jun – 11 jul - 01 aug – 22 aug – 12 sep – 03 okt –
17okt – 14 nov – 05 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2016
01 apr –06 mei - 03 juni - 02 sep – 07 okt - 04 nov – 02 dec
Ledenvergaderingen 2016
14 apr - 12 mei – 09 jun - 22 sep - 13 okt - 08 dec
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2016
Zaterdag 19 nov
&&&&&&&&&&&&&&&&

Algemene statutaire vergadering 24 mar 2016
De voorzitter verwelkomt de 49 aanwezigen en vraagt een ogenblik stilte voor onze
overleden leden.
Hij opent de vergadering en meldt dat de secretaris Gilbert DEWULF zijn functie van
secretaris wenst terbeschikking te stellen. Hij blijft wel bestuurslid. De voorzitter
bedankt hem dan ook voor zijn jaren inzet als secretaris en vraagt een gemeend
applaus aan de aanwezigen. Hij deelt mee dat het bestuurslid Pierre PAUWELS zich
kandidaat stelt voor de functie van secretaris. Hij werd weerhouden op de
bestuursvergadering van 04 maart 2016. De voorzitter gaat over tot de verkiezing
voorzien volgens het” Reglement van inwendige orde” art 6.2 en art 7.2.
De stemgerechtigden verkiezen de kandidaat met de nodige meerderheid waarop de
voorzitter Pierre PAUWELS bevestigt in zijn nieuwe functie met een warm applaus.
Hij geeft het woord aan de secretaris. Deze bedankt de voorzitter, het bestuur en de
leden voor het in hem gestelde vertrouwen en gaat over tot het overzicht van de
werking van de maatschappij gedurende het voorbije jaar.
JAARVERSLAG WERKJAAR 2015
In 2015 werden 10 bestuurs – en 10 ledenvergaderingen gehouden, hetzij
08 jan :nieuwjaarsreceptie – 107 aanwezigen
12 feb : showtime met Martin en Edmond – 61 aanwezigen
12 mar: algemene statutaire vergadering – 59 aanwezigen
23 apr: quiz met Robert Dhondt – 40 aanwezigen
28 mei: algemene anekdotes door Juliette Van De Putte – 52 aanwezigen
11 jun: bingo – 42 aanwezigen
10 sep: dagboek van een frontsoldaat door Redgy Geselle – 40 aanwezigen
08 okt: : Oostende van toen met Rosita Van Elslander – 42 aanwezigen
10 dec : politie Oostende met inspecteur Marc Strubbe – 54 aanwezigen
Totaal aanwezigen 397 - Gemiddelde aanwezigheid : 55,2 % - Stijging tegenover 2014 : 2,8%
14 nov : Koningsdag met 103 deelnemers
Er waren 17 etentjes in het Koninginnehof o.l.v. voorzitter ter ere André Baroen.
1 dagreis op 17 september naar Kortrijk
Het tijdschrift “De Klaroen” verscheen om de drie maanden in een oplage van 160
exemplaren.
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2 maal werd deelgenomen aan de nationale vergaderingen van het Federaal Bestuur
te Brussel door Albert-John VERPOUCKE Federaal ondervoorzitter, onze voorzitter
Eddy COENYE en bestuurslid Pierre PAUWELS.
De voorzitter, de vaandeldrager Maurice LASON en andere afgevaardigden namen
deel aan meerdere vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, begrafenis
van overleden leden, doch enkel als het gewenst was door de familieleden en alleen
voor de regio Oostende.
2 “Medaille van de 0nderofficier” werden uitgereikt aan LAFORCE Rudy en
RIJSSELMANS Michel.
We verwelkomden 8 nieuwe leden, 1 van de landcomponent VANDEKERCKHOVE
André, 2 van de marinecomponent, BATAILLE François en VANDECASTEELE Sonja, 1
weduwe KERKHOFF Christel en 4 sympathisanten FLAMMANG Marthe, WILLENDYCK
Julien, PETITJEAN Paula en LOONTIENS Yvette.
Er waren twee overlijdens VAN HOOLANDT Georges en SPYSSCHAERT Germain.
Verkiezing van het bestuur conform de statuten :
Waren uittredend en herverkozen met mandaat tot 2018: COENYE Eddy – VAN
LOOCKE Raymond – VERPOUCKE Albert-John – SOMERS Jacques.
Was herverkozen voor het Nationaal bestuur als 1ste ondervoorzitter VERPOUCKE
Albert-John met mandaat 2015 – 2019. Heeft ontslag genomen op 18 nov 2015.
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Pierre
Kimpe. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas in het voorbije
jaar.
Zoals voorgelezen op de algemene statutaire vergadering op donderdag 24 maart
2016 door de secretaris PAUWELS Pierre.
De penningmeester KIMPE Pierre neemt het woord over voor het financieel verslag.
Hij meldt de financiële toestand op 31 december 2015 en de raming 2016
De leden ZEEBROEK André en ASPESLAGH Roland deden de controle van de
financiële boekhouding en feliciteerden de penningmeester voor zijn keurig en
correct bijhouden van onze gelden. De penningmeester en raad van beheer worden
ontlast.
Als toezichters voor het boekjaar 2016 worden LENAERS Denise en ZEEBROEK André
aangesteld
Het lidgeld voor 2017 blijft behouden op 10 € voor alle leden en 7€ voor de weduwen
en partners van overleden leden.
De bestuursleden einde mandaat, KIMPE Pierre, DEWULF Gilbert en POSSENIER
Gilbert worden herkozen voor een mandaat van 3 jaar.
Wegens wijziging in het bestuur verschijnt het aangepast ” Reglement van inwendige
orde” in deze Klaroen.
Er werden geen schriftelijke vragen aan het bestuur gericht.
Aansluitend wordt door Emily Vervenne en haar collega Isabel het Project “Zorg 24”
voorgesteld. “Thuiszorg een stap verder” voor de regio Oostende en Bredene is een
uitbreiding van het zorgaanbod. Deze projecten werken alternatieve of
ondersteunende zorgvormen uit die ertoe bijdragen dat mensen zo lang mogelijk
thuis verzorgd kunnen worden.
Na het officieel gedeelte worden de aanwezigen nog bediend met een wafel
aangeboden door de vereniging.
Een gezellige namiddag wordt afgesloten met de gebruikelijke tombola.

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Nieuwjaarsreceptie 2016
Bij zachte temperatuur en krokussen die links en rechts de lente aankondigen werd dit
jaar op 15 januari traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het
Koninginnehof. Bij de voorinschrijving hadden zich 90 personen gemeld.
Reeds voor de middag waren er veel deelnemers
aanwezig om er ook het middagmaal te nuttigen
en er zo een daguitstap van maakten. Blijkbaar is
het traditie aan het worden om reeds vóór de
middag aanwezig te zijn. Wat zeker een positieve
vaststelling is
Uiteindelijk waren er om 14.30Hr 100 aanwezigen.
Wat een teken is dat vele van onze leden het
organiseren van deze namiddag wel appreciëren.
De nieuwjaarswensen en kusjes werden
overvloedig uitgewisseld. Het zag ernaar uit
dat de nieuwjaarsreceptie een succes zou
worden.
Na een korte aankondiging door de
feestleider John, sprak de voorzitter een
welkomstwoord en wenste de aanwezigen
een gelukkig en gezond 2016.
DJ Sandy, onze vaste muziek maker, bezorgde
weer een aangename dans uitnodigende
muziek, zodat de stemming er onmiddellijk
goed in zat en de dansvloer goed gevuld
bleef.
Bij een korte pauze om 1500Hr werden de
lotjes van de reuzentombola verkocht. 250
prijzen voor 100 aanwezigen! Iedereen prijs
gegarandeerd.
Tijd voor een glaasje Cava en om de smaakvol
belegde broodjes te serveren. Ondertussen
bleven vooral de vrouwen onvermoeid de
dansvloer bezetten.
In de kleine zaal waren ondertussen de prijzen
uitgestald en klaar om door de winnaars
afgehaald te worden. Voor de winnende
nummers met een
getal boven 230
waren kraslotjes van de nationale loterij voorzien, waar er
ook winnaars bij waren.
Ons lid Siegfried Meeremans toonde ook zijn muzikaal
talent door enkele liedjes te zingen.
Rond 1800Hr begon men langzaam huiswaarts te keren.
Een prachtige dag welke volgend jaar zeker zal herhaald
worden.
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Ondanks het gure herfstweer met hevige regenvlagen en stormachtige wind waren voor
de ledenvergadering 44 leden opgekomen. De vergadering werd geopend door de
voorzitter. Hij heette iedereen welkom en vroeg één minuut stilte ter ere van onze
overleden leden. Quiz allerlei met Willy De Love was geprogrammeerd voor deze
namiddag. Willy is een ervaren quizmaster en door velen van ons gekend door de
jaarlijkse quiz welke hij organiseert voor de vereniging KNFOM- VL, Kring Beide
Vlaanderen (Koninklijke Nationale Federatie Oprustgestelde Militairen).
Na zijn voorstelling gaf Willy De Love de nodige uitleg over het verloop van de quiz.
Onder de aanwezigen werden 11 ploegen gevormd van 4 personen die het voor de
punten tegen elkaar zouden opnemen.
Vijf reeksen over verschillende kennis waren de basis van het gebeuren. De eerste reeks
ging over duo’s, de tweede over het alfabet, drie waren monumenten gevolgd door
muziek en de vijfde om af te sluiten was de rode draad.
In de eerste reeks werd een blad met tien namen erop verdeeld en daarbij nog eens een
reeks van 15 andere namen. De kunst was nu telkens uit de 15 namen het passende duo
te vormen met de eerste namen op de lijst, zoals Camembert met Normandië of
Greenwich met nulmeridiaan. Blijkbaar was dit niet te moeilijk want 7 van de 11 ploegen
haalden een 10 op 10. De zwakste ploeg haalde nog 8 op 10.
De volgende reeks was een blad met erop de 15 eerste letters van het alfabet en een
daarbij horende vraag. Het antwoord was telkens een naam die begon met deze letter. Als
voorbeeld neem ik de letter B. Myanmar is een staat in Azië. In 1989 kreeg het deze
naam. Wat was de vroegere naam van deze staat? Ook in deze reeks slaagden er nog 4
ploegen erin het maximum van de punten te halen.
Twee bladen met foto’s van Belgische monumenten was de volgende opdracht.
Identificeren en de plaats waar het monument zich bevindt noteren, lokte heel wat
discussies uit onder de teamleden en het uitfilteren van de mogelijkheden was belangrijk
voor de identificatie. De Onze-Lieve-Vrouwtoren in Antwerpen en de SintRomboutstoren in Mechelen waren genoeg gekend, maar de andere waren wat moeilijker
en toch slaagden er weer drie ploegen erin alle monumenten te herkennen.
Liefde voor muziek was nodig voor het volgende deel. Tien liedjes werden gedeeltelijk
afgespeeld en beluisterd. De stille commentaren en overleg van de deelnemers
bemoeilijkte het luisteren om dan het juiste antwoord te vinden op vragen zoals “Wie is
de zanger of geef de naam van het lied”. En weer drie ploegen met alle juiste antwoorden.
Toeval of kennis maar het waren steeds dezelfde drie ploegen die het maximum van de
punten scoorden. De rode draad die werkelijk gokken inhield zou dus bepalend worden
om te winnen. Over een glazen bokaal, gevuld met droog gras en stro waartussen
knikkers van alle afmetingen zaten, grote en kleine en nog maten ertussen, werd
gevraagd hoeveel knikkers erin zaten. Allerlei formules om dit te berekenen werden
geformuleerd. Er waren ook veel punten te verdienen, zodat niet altijd de knapste
koppen maar de beste gokkers met de hoofdprijs gingen lopen. De gok die het dichtst bij
het juiste aantal lag, kreeg dertig punten en de volgende steeds drie punten minder. De
ploeg was er maar één naast. De inhoud was 268 knikkers en hun gok was 269. Eén van
de ploegen met het maximum van de punten bracht een gok met 263 knikkers en haalde
daar de derde plaats in de gokronde om te eindigen met 81 punten op 85 in totaal. Het
was op het nippertje want de tweede eindigde met 80 punten.
Na deze leerrijke namiddag werd de beste ploeg met een kleine attentie beloond en de
organisator bedankt met het traditioneel geschenk
De scores waren hoog en lagen dicht bijeen waaruit we kunnen stellen dat onze leden
ook nog geestelijk zeer gezond zijn.
Met een zak vol nieuwe kennis kon iedereen rond 1700Hr huiswaarts keren.
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Afdeling OOSTENDE
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE.
Art 1. Stichtingsvergadering
1.1 De Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht,
afdeling Oostende, werd gesticht op 01 november 1887.

Art 2. Benaming - Maatschappelijke zetel
2.1 De maatschappij draagt de benaming "Koninklijke Maatschappij der Ex-Onder officieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende
2.2 De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd te Oostende.
Secretariaat
Op het adres van de secretaris
2.3 De duur van de vereniging (afdeling) is onbeperkt.

Art 3. Doelstelling:
3. 1 De vereniging (afdeling Oostende) heeft tot doel:
a) De vriendschapsbanden, de broederschap en solidariteit tussen de leden te
onderhouden en te verstevigen
b) De vaderlandsliefde en het plichtsbesef, die steeds de onderofficieren van
de Krijgsmacht hebben bezield, te verheerlijken en in stand te houden.
c) De nagedachtenis van haar leden en in het bijzonder van diegenen die op
het veld van eer zijn gesneuveld of als slachtoffer van de plicht zijn
gestorven, te eren
d) Een vereniging te vormen, die met alle krachten het vaderland, de
Koninklijke familie en de nationale instellingen verdedigt
e) De vereniging ontzegt zich alle politieke, taalkundige, wijsbegerige of
godsdienstige discussies tijdens haar bijeenkomsten, vergaderingen, enz.
f) Alle wettige of rechtmatige activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
gericht zijn op de vrijwaring en de bestendige verbetering van de beroeps,
sociale en morele toestand van haar leden, te bevorderen en te ontplooien
g) Culturele reizen, voordrachten, projecties (dia’s en/of film), ontspanningsnamiddagen te organiseren
3. 2 Het vaandel is de nationale driekleur met op kop de leeuw en dragend het
opschrift "KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ – OUD ONDEROFFICIEREN
KRIJGSMACHT – SECTIE OOSTENDE 1887" in beide landstalen.
3. 3 Het vaandel is geplaatst bij de vaandeldrager, onder toezicht van de vaandeldrager.
3. 4 Een aanpassing aan het reglement van "Inwendige Orde" kan, langs het
bestuur om, gevraagd worden.
3. 5 Alle geschillen welke zouden ontstaan tussen de afdeling en derde personen,
zullen opgelost worden door het bestuur der afdeling en voor goedkeuring
voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene statutaire vergadering.
3. 6 De ontbinding van de afdeling kan ambtshalve geschieden indien het aantal
leden zeer gering wordt (minimum 5 leden).
3. 7 Bij ontbinding van de afdeling mag, na afsluiten van de rekeningen, het batig
saldo aan een patriottische vereniging of menslievend werk, gevestigd te
Oostende, gestort worden. Het vaandel mag in bewaring gegeven worden in
een museum te Oostende.

-103. 8 De leden worden aangeraden het kenteken te dragen op plechtigheden.
3. 9 Dit reglement van inwendige orde werd aangenomen en goedgekeurd op de
algemene statutaire vergadering van 24 maart 2016

Art 4. Het lidmaatschap:
4. 1 De afdeling bestaat uit volgende leden:
a) Effectieve leden:
Zij die de Krijgsmacht en geallieerde legers verlaten en gediend hebben in
de hoedanigheid van onderofficier en die de verbintenis aangaan zich
akkoord te verklaren met de huidige bestaande statuten en reglementen.

4. 2

4. 3
4. 4
4. 5

De partners van overleden effectieve leden kunnen lid blijven van de
vereniging mits betalen van een verminderd lidgeld
b) Ereleden:
Zijn personen (prominenten) dewelke op een of ander voorstel door het
bestuur aangenomen zijn als erelid.
N.B.: zie art 6.2
Om lid te worden moet men:
a. als onderofficier gediend hebben bij de Krijgsmacht of de geallieerde
legers
b. geen onterende veroordelingen hebben opgelopen
c. noch burgerontrouw te zijn geweest, noch hulp aan de vijand te hebben
verleend in oorlogstijd
d. van onberispelijk gedrag zijn
f. aanvaard worden door het bestuur
De aansluiting van nieuwe leden telt vanaf het betalen van het lidgeld
(begindatum oktober).
Wordt beschouwd als "ontslagnemend" ieder lid dat de bijdrage niet betaalde
vóór 31 maart van het lopend jaar, na beslissing van het bestuur.
De uitsluiting van een lid wordt door het bestuur voorgesteld, nadat
betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden van art 4.2 en hij bij
aangetekend schrijven uitgenodigd werd om binnen een termijn van één
maand, een schriftelijke rechtvaardiging in te dienen, in verband met de
feiten die hem ten laste worden gelegd.

De algemene statutaire vergadering kan op rechtstreeks voorstel van het
bestuur, ieder lid uitsluiten dat met opzet nadeel heeft berokkend of dat de
belangen en de achting van de vereniging, heeft geschaad. In ieder geval
wordt de beslissing hem per aangetekend schrijven medegedeeld.
4. 6 Administratief te verschaffen inlichtingen
1) Bij verandering van woonst worden de leden verzocht het secretariaat ten
spoedigste in te lichten. Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af bij
tekortkoming.
2) Indien de vereniging tijdig op de hoogte wordt gebracht van het
overlijden van een effectief lid met datum, plaats en uur van de begrafenis
zal, indien gewenst, een delegatie van de vereniging aan de
uitvaartplechtigheid deelnemen met het vaandel.
3) Bij verwittiging van hospitalisatie van leden, zal bij bezoek een attentie
overhandigd worden door een afvaardiging van de vereniging
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5.1 Het bedrag van het lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd tijdens de
algemene statutaire vergadering van de maand maart voor het
daaropvolgend maatschappelijk jaar.
5.2 Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december.
5.3 De bijdragen dienen bij het begin van het maatschappelijk jaar betaald te
worden. Zie art 4.4

Art 6. De algemene statutaire vergadering
6. 1 Een algemene statutaire vergadering zal ieder jaar gehouden worden in de
loop van de maand maart.
6. 2 De algemene statutaire vergadering bestaat uit de effectieve leden. De
ereleden en partners van overleden effectieve leden mogen ook aanwezig zijn
doch zij hebben geen stemrecht. Zij mogen wel raadgevende wenken naar
voor brengen en dit na toestemming van de voorzitter.
6. 3 Een buitengewone algemene vergadering kan opgeroepen worden hetzij door
de voorzitter, hetzij op aanvraag van 2/5 van de effectieve leden.
6. 4 Zowel op de algemene statutaire als op de buitengewone algemene
vergadering worden slechts de voorziene punten behandeld, welke
voorkomen op de agenda van het bestuur.
6. 5 Indien een lid een bepaald punt op de dagorde wenst te plaatsen, wordt hij
verzocht het bestuur ervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het bestuur
beslist over de noodzakelijkheid en het dringend karakter van het voorstel.
6. 6 De beslissingen der leden-, buitengewone en algemene statutaire vergaderingen, moeten om geldig te zijn, door minstens de helft plus één der
aanwezige leden aangenomen worden.
6. 7 Alle leden moeten zich schikken naar de aangenomen beslissingen.
6. 8 De voorzitter verleent het woord aan de spreker. Hij weigert het, indien de
aangehaalde zaak klaarblijkelijk buiten de agenda valt.
6. 9 Zodra de bespreking van een punt van de agenda beëindigd is, verklaart de
voorzitter de debatten gesloten en oordeelt of er moet gestemd worden.

Art 7. Het Bestuur:
7.1 Het bestuur is het uitvoerend lichaam van de afdeling. Het zorgt voor het naleven
van het huidig reglement van "Inwendige Orde" door de leden.
7.2 Om verkozen te worden moeten de kandidaten hun aanvraag richten tot het
bestuur, minstens één maand voor de algemene statutaire vergadering. De
kandidatuur moet weerhouden worden door het bestuur vooraleer over te gaan
tot de verkiezingen op de algemene statutaire vergadering. De kandidaat dient
met de helft van de stemmen plus één verkozen te worden.
7. 3 Het bestuur is als volgt samengesteld:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

één voorzitter
één ondervoorzitter
één secretaris
één penningmeester
één ceremoniemeester
één materiaalmeester
één vaandeldrager
maximum 6 commissarissen
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voorzitter ter ere (past-president), zonder stemrecht in de
bestuursbeslissingen.
7.4 Het mandaat der verkozen bestuursleden duurt 3 jaar. De uittredende
bestuursleden zijn herkiesbaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en
aanvaarden hun mandaat ten kosteloze titel.
7. 5 Na elke jaarlijkse verkiezing worden de functies eventueel bij stemming herschikt.
7. 6 Het bestuur kan enkel beslissingen treffen indien de helft plus één der bestuursleden, tegenwoordig is.
7. 7 Bevoegdheden van de Bestuursleden:
a) de voorzitter:
 roept de bestuursvergadering bijeen.
 stelt de agenda op.
 zit de vergadering voor.
b) de ondervoorzitter :
 vervangt indien nodig de voorzitter.
 organiseert de verkiezing van de bestuursleden.
c) de secretaris :
 is belast met de officiële briefwisseling
 maakt het PV der vergaderingen
 hij is ook bewaarder van de archieven
 hij houdt het register der leden en de verslagen van de afdeling bij.
 hij roept de leden samen tot de vergaderingen van de afdeling
 een register voor de toekenning van eretekens en kentekens wordt door
hem bijgehouden
 hij geeft lezing van het jaarverslag tijdens de algemene statutaire
vergadering
d) de penningmeester :
 beheert de rekeningen.
 houdt de boekhouding bij.
 stelt de begroting op.
 hij zorgt voor het innen der lidgelden en waakt dat deze regelmatig worden
betaald
 hij geeft, telkens het vereist wordt, kennis van de staat van de kas en regelt
alle uitgaven
 geen enkele uitgave of betaling mag geschieden zonder voorafgaandelijke
toestemming van het bestuur.
e) de ceremoniemeester :
 hij is de bestuurder van het feestcomité.
 hij is gelast met het inrichten van alle feesten en andere plechtigheden
welke door de vereniging worden ingericht
 in de bestuursvergadering van de maand december, legt hij een project
voor van het activiteitenprogramma voor het komend jaar
f) de materiaalmeester :
 hij houdt de inventaris van het materiaal van de maatschappij bij.
 een jaarlijkse controle wordt gedaan tijdens de voorbereiding van de
algemene statutaire vergadering.
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 daar waar het bestuur of in spoedgeval de voorzitter het nodig acht, is hij
aanwezig met het vaandel van de maatschappij
h) de commissarissen :
 staan ter beschikking van het bestuur om bepaalde opdrachten of
zendingen, uit te voeren.

Art 8. Financieel Beheer:
8. 1 Het bezit van de vereniging is als volgt samengesteld:
a) de bijdragen (lidgelden) van alle leden
b) de giften en legaten aan de vereniging
c) de onvoorwaardelijke schenkingen
d) de buitengewone ontvangsten (advertenties enz.)
8. 2 De verplaatsingskosten in verband met opdrachten en de eventuele
representatiekosten eraan verbonden, zullen, op inlevering van
gedetailleerde staten van uitgaven, na goedkeuring door het bestuur en
getekend door de voorzitter of plaatsvervanger als "Goed tot betaling" binnen
de maand worden betaald.
8. 3 Het bestuur zorgt in de maand februari voor 2 verificateurs, die de
rekeningen van het afgelopen dienstjaar, nazien en hiervan verslag
uitbrengen tijdens de algemene statutaire vergadering van de maand maart.
Art 9. Activiteiten:
9.1 De maandelijkse ledenvergaderingen worden vastgelegd door het bestuur
meestal op de 2de donderdag van de maand (juli, augustus en november
uitgezonderd).
Het bestuur zal de dagorde vaststellen en de leden verwittigen langs het
tijdschrift en andere communicatiekanalen.
9.2 Jaarlijks zal ter gelegenheid van Koningsdag voor de leden een korpsmaaltijd
georganiseerd worden.
9.3 Jaarlijks wordt eventueel een uitstap gepland
9.4 Tijdens de maand januari wordt voor de leden een nieuwjaarsreceptie gehouden
Goedgekeurd op de algemene statutaire vergadering op 24 maart 2016

De secretaris
( get )

PAUWELS Pierre

De voorzitter
(get)

COENYE Eddy
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Het Sociaal Huis maakt er werk van om ervoor te zorgen dat elke zorgbehoevende
inwoner van Oostende zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Dit bevestigt Danick
MINNE, ondervoorzitter Sociaal Huis Oostende. Er zijn verschillende diensten, waarop
beroep kan worden gedaan. Danick MINNE haalt de belangrijkste aan.
• Maaltijden
Het is belangrijk voor uw gezondheid om dagelijks een goede maaltijd te eten.
Ook in een slechtere periode, waar je in de onmogelijkheid bent om zelf te koken.
Er zijn koude en warme maaltijden, Bij elke maaltijd is er soep. Afhankelijk van uw
toestand, zijn de maaltijden op te warmen in een microgolfoven of worden ze warm
geleverd.
Geen probleem indien je een bepaald dieet moet volgen. De maaltijden worden
aangepast Ook wanneer je moeite hebt bij het snijden van vlees, is er een oplossing.
Bovendien kunnen mensen met een laag inkomen, genieten van een sociaal tarief.
• Poetshulp
Je bent niet meer in staat om uw huis of appartement nog zelf te onderhouden omdat
u ernstige fysieke problemen heeft. U heeft geen familie die bij u kan komen kuisen. In
dit geval kan u wekelijks beroep doen op een poetsvrouw van het Sociaal Huis.
Eerst komt een maatschappelijk werker langs om concrete informatie te geven. Deze
regelt dan een goed opgeleide poetshulp die wekelijks of om de veertien dagen jouw
woning komt poetsen.
Wat zal dit kosten? Afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling wordt het
standaardtarief of het sociaal tarief toegepast
• Gezinszorg
Samen met de zorgbehoevende overlegt een maatschappelijk werker of een
verzorgende u kan helpen voor volgende activiteiten;
• Huishoudelijke taken zoals koken, wassen, strijken, boodschappen, aanvullend poetsen
• Persoonsverzorging, hulp bij aan- en uitkleden, hulp bij verplaatsingen in de woning
• Ondersteuning en begeleiding buitenshuis
• Administratieve taken in verband met het huishouden
• Organisatie van het huishouden, afspraken opvolgen, toezicht bieden, persoonlijke
verzorging stimuleren.
Voor zwaar zorgbehoevenden is hulp in het weekend mogelijk. Voor avond- en
nachtzorg helpt het Sociaal Huis een oplossing te zoeken bij andere diensten. De
bijdrage hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling.
• Ergotherapie
De ergotherapeut komt aan huis en zal de moeilijkheden bij je dagelijkse activiteiten
in kaart brengen aan de hand van gerichte vragen. Er wordt advies gegeven en
uitgelegd welke hulpmiddelen en welke technieken er bestaan, De ergotherapeut helpt je
ook om een beweging opnieuw aan te leren of in te oefenen. Zo kan meer zelfstandigheid
bereikt worden. De adviezen en de oefeningen van de ergotherapeut zijn gratis.
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Als zorgbehoevende kan je beroep doen op een klusjesman van het Sociaal Huis die
snel voor de kleine of dringende herstellingen zorgt bij problemen in verband met
onveiligheid of gevaar in de woning. Kleine karweien aan nutsvoorzieningen zoals
sanitair of elektriciteit.
Er wordt een bijdrage gerekend volgens het inkomen en de gezinssamenstelling.
• Personenalarm
Wanneer je in nood verkeert, op gelijk welk moment, druk je op de zenderknop die je
aan een halssnoer of aan de pols draagt. Dit activeert een klein toestel bij je telefoon
dat automatisch een centrale opbelt. De centrale stuurt zo vlug mogelijk: je buurman,
familielid, je huisarts, of andere hulp. Deze personen dienen over een telefoon te
beschikken en je huissleutel.
Waarom is zo een zenderknop belangrijk? Wanneer je denkt in geval van nood niet
bij de telefoon te geraken. Een personen -alarmtoestel verhoogt je veiligheidsgevoel
en de mogelijkheid tot zelfstandig wonen.
Voor zo een alarmtoestel/ zenderknop betaal je een vaste huurprijs per maand.
• Meldpunt senioren in nood
Bij het meldpunt kunt U terecht als u een ernstige noodsituatie omtrent een senior
(65+) wil melden. Het gaat hierbij om noodsituaties van:
• Onveiligheid
• Vereenzaming en isolement
• Ouderen mis(be)handeling
» Persoonlijke verwaarlozing
• Verwaarlozing van de woning
• Andere ernstige problemen zoals dementie, algemene vervaardheid, een psychiatrisch
ziektebeeld
De situatie wordt aangepakt door:
• Samenwerking met artsen
• Schoonmaakinterventie
• Poetshulp of gezinszorg
Iedereen kan een melding doen: familie, buren kennissen en andere mantelzorgers.
Maar ook professionele hulpverleners zoals: de wijkagent, de huisdokter,
thuisverpleging, dienst maatschappelijk werk, mutualiteit, „,. Danick MINNE meldt
nogmaals dat het Sociaal Huis over verschillende diensten beschikt, die ervoor zorgen om
elke zorgbehoevende inwoner van Oostende zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen,
in zijn vertrouwde omgeving.
Inlichtingen en aanvraag;
• Telefonisch op het nr. 059 59 13 50
• Via bezoek: 'Huis Kooy’ Hospitaalstraat 35 op de tweede verdieping. Dit kan van
maandag tot vrijdag van 9u tot I2u.
• Via de website www.sho.be of per e-mail: thuiszorg@sho.be
• Per brief: Thuiszorg Sociaal Huis, Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende
De diensten van het Sociaal Huis zullen zo veel mogelijk uw vragen beantwoorden.
Ondervoorzitter Sociaal Huis Oostende Danick MINNE
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571 bus 3-2
DEWULF Gilbert
Slachtersstraat 2, bus 4
LASON Maurice
Berkenlaan 12
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 bus 5
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

059/70.89.22
8400 Oostende
059/51.30.41
8400 Oostende
059/32.32.07
8400 Oostende
059/50.35.47
8400 Oostende
059/50.78.48
8400 Oostende
059/80.90.38
8400 Oostende
059/50.35.69
8400 Oostende
059/50.60.10
8400 Oostende
059/50.20.87
8400 Oostende
059/50.24.74
8400 Oostende
058/23.27.44
8620 Nieuwpoort

Voorzitter ter Ere
Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@telenet.be
Bestuurslid
Vaandeldrager

Penningmeester

pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid

e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Secretaris / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be
Bestuurslid / webmaster
g.possenier@telenet.be

HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen l id worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren, afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij één der
bestuursleden of via internet http://www.ex-ooffr.be
Europese overschrijving: Iban: BE42 0000 1469 1254 – BIC: BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor partners die lid willen blijven
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
J. Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende. Tel 059 / 50 24 74

Begrafenisonderneming Crematies
Funerarium met de meest
hygiënische bewerkingszorgen
DAG en NACHT tot uw dienst
Alle formaliteiten en vooraf regelingen
Een onderneming die geen deel uitmaakt
van een Amerikaanse groep

Opel

Degroote
Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43

(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

Joris LESTAEGHE
ELEKTRICITEIT
WINKEL:
Nu met bijstand
24 op 24 uur
Kantoor

Torhoutsesteenweg 516
8400 oostende
Tel : 059 / 80 02 84
Fax : 059 / 51 03 43

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

Alle werkdagen open van :
07.00 – 12.00 en 13.00 – 19.00

