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Mededeling van de voorzitter.

  Beste vrienden,

  Hier zijn we dan digitaal of via ons krantje in de plaats van live in Salons Roskam.
  Straks receptie!

  Het jaar 2020 is er eentje om direct te vergeten en rap door te spoelen. Zet je op 
je gemakje in de zetel, neem iets om te drinken bij de hand en denk dat je in Salons 
Roskam bent, allen samen en… allemaal: santé! OK? Dan gaan we verder:

  In 2020 zijn er slechts een zeer beperkt aantal activiteiten doorgegaan. Details lees je 
verder nog. De meeste 80-85-90-jarigen evenals de huwelijksjubilarissen hebben we 
enkel een kaartje met cadeaubon kunnen bezorgen: bezoekjes waren uit den boze! 
Als bestuur hebben we vooral vergaderd over de annulaties in de plaats van 
enthousiast de volgende activiteiten voor te bereiden. Ook de fietsvakantie en het 
wandelweekend werden door onze neus geboord. 

  De feestdagen en het jaareinde hebben we met z’n allen in onze eigen kleine bubbel 
moeten vieren. ‘En petit comité’ heet dat dan. Dus: weg met 2020, we zijn het aan het 
doorspoelen. 

  Het was dus een jubileumjaar in mineur. MAAR: uitstel is geen afstel! “Nie pleuje!”
  In het financieel verslag zal u merken dat we dit jaar niet veel hebben uitgegeven, 

zodat we een mooi ‘reservepotje’ hebben. SOFO geeft ons voor 2021 terug een 
volwaardig budget, wat we ten zeerste appreciëren. Dit biedt ons de mogelijkheid om 
het overschot van het budget van 2020 te gebruiken om activiteiten beter te 
sponsoren en/of enkele bijkomende activiteiten te organiseren. Zoals Johan Cruyff 
zei: “Elk nadeel heb zijn voordeel”.

  Ons banket in 2021 wordt  het ‘jubileumbanket’ dat we in 2020 hebben gemist. 
  Misschien kunnen we binnenkort een ‘corona-bye-bye-receptie’ houden als 

vervanging van de nieuwjaarsreceptie. Dat zal waarschijnlijk pas in de zomer van 
2021 kunnen. We moeten realistisch blijven. Hoop doet leven!

  Wij hopen alvast dat we ten laatste in maart 2021 opnieuw kunnen opstarten met 
petanque, wandelingen en fietstochten. Kan  het vroeger, zoveel te beter.

  Hou het gezond zodat we voorzichtig het normale leven terug kunnen opnemen in 
2021. 

  Daar kijkt toch iedereen naar uit?

  Hier de agenda van de ‘Algemene Vergadering’ die we via deze weg digitaal 
organiseren. 

  We beginnen met het financiële verslag en vervolgens het activiteitenverslag, 
respectievelijk door Jean-Paul en Luc: 
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GOODBYE
2020 ALGEMENE VERGADERING 2021

 Financieel verslag KOG – boekjaar 2020 We hadden voor 2020 een aardig spaarpotje aangelegd om ons 60-jarig bestaan met 
veel luister te kunnen vieren.

  Het coronabeestje heeft er evenwel anders over beslist.

  Door de afgelasting van quasi alle activiteiten vanaf maart is ons financieel overzicht 
dan ook beperkt.

  SOFO had ons nochtans een extra budget gegeven om dit lustrumjaar op te vrolijken, 
namelijk € 2.325, naast de gebruikelijke jaarlijkse toelage per eigen-lid voor een totaal 
bedrag van € 20.514,28.  Dit komt neer op € 32,82 per lid. In 2019 bedroeg de bijdrage 
€ 33,86, deze fluctueert jaarlijks. Doordat SOFO de basis van het totale subsidiebedrag 
geplafonneerd heeft, zal dus bij aangroei van het aantal leden de individuele bijdrage 
jaarlijks afnemen, weliswaar in kleine mate.

  Van de commerciële directie ontvingen we een tussenkomst van € 625 (zijnde € 1 per 
lid). 

  Aangezien er in 2020 quasi geen activiteiten waren heeft het bestuur beslist om voor 
2021 aan de “Toetredende-leden” geen persoonlijke bijdrage te vragen. 

  De totale inkomsten voor 2020 bedroegen inclusief rente-inkomsten € 23.608,16. 

  Aan de andere kant van de balans hebben we hetgeen het voorbije jaar werd 
uitgegeven, zijnde de reële kostprijs van de diverse georganiseerde activiteiten, na 
aftrek van de eventuele gevraagde bijdrage aan de deelnemers.

  Omwille van het beperkt aantal georganiseerde activiteiten zijn de uitgaven in 2020 
dan ook uitermate beperkt.

  In de post “Jaarlijkse Kringactiviteiten” (Statutaire Vergadering/Lentefeest/Banket/
Eindejaarsfeest).        

  Enkel de statutaire vergadering is kunnen doorgaan. Kostprijs € 1461,80.

  Voor de “Vormende en ontspanningsactiviteiten” (Ledenvergaderingen/ 
bedrijfsbezoeken, e.d.) komen we aan een totaal bedrag van € 561,51. Slechts 2 leden-
vergaderingen hebben kunnen plaatsvinden, geen enkel bedrijfsbezoek.  

  In de rubriek “Solidariteit” (verjaardags- en ziekenbezoeken en bezoeken aan 
huwelijksjubilarissen)  noteren we een totaal bedrag van € 2064,18. We hadden het 
afgelopen jaar 29 huwelijksjubilarissen.

  De meeste bezoeken konden niet worden afgelegd, in de plaats werd een cadeaubon 
afgeleverd.

  In de rubriek “Club- of sportactiviteiten” (wandelen/fietsen/petanque) noteren we 
een totaal bedrag van € 403,30 aan onkosten Het betreft hier meestal traktaties aan de 
deelnemers of organisatiekosten (verplaatsingskosten bij verkenning) terugbetaald 
aan de organisator.

  Voor de post “Reizen en daguitstappen” werden alle geplande activiteiten geschrapt.  
Enkel voor de boottocht naar Antwerpen (Deurganckdok) werd een voorschot 
van € 2000 betaald, uitstap werd naar 2021 verplaatst.

  Daarnaast hebben we nog een aantal andere kleinere uitgaveposten. 

(Jean-Paul)
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  Het totale bedrag aan uitgaven bedraagt € 7.192,80, dit is dus merkelijk minder dan 
de gekregen subsidies.

  Bedoeling is in 2021 en mogelijks ook in 2022 dit saldo op te souperen, door organisa-
tie van extra activiteiten of door extra financiële tussenkomst.

  Bijkomend is er nog te noteren dat we het afgelopen jaar aan twintig 75-jarigen een 
premie van € 100 per jarige hebben uitgekeerd in opdracht van SOFO.

  Dit overzicht zal in de voorgeschreven vorm aan SOFO worden overgemaakt na jullie 
goedkeuring.

 Evolutie ledenbestand 2020 De jaarlijkse subsidies van het Sociaal Fonds is gebaseerd op het aantal leden. 
  Ons ledenbestand is in 2020 als volgt geëvolueerd (toestand 31/12/2020):
  We tellen in totaal 621 E-leden (eigen leden), dit is een vermindering met 4 eenheden.
  Er zijn dit jaar 12 nieuwe E-leden toegetreden, doch er werden 16 E-leden geschrapt. 
  Onder deze 621 leden tellen we 530 gepensioneerden en 91 weduwen en weduw-

naars van gepensioneerde KBC-leden.

  Naast E-leden hebben we ook T-leden. Het aantal toetredende leden bedraagt 56. Dit 
is een status quo. Er zijn vier T-leden weggevallen, doch er zijn evenveel nieuwe bijge-
komen.

  Het aantal overlijdens, dat aanleiding gaf tot schrapping van het lidmaatschap (ei-
gen-lid of toetredend-lid) bedroeg in 2020: 17 personen.

  Opgelet dit is minder dan het aantal genoteerde overlijdens in 2020. Immers bij over-
lijden van een KBC-gepensioneerde en de partner is nog in leven, dan gaat het lid-
maatschap gewoon over naar de weduwe of weduwnaar.

 Activiteitenverslag:(Luc) Wat een jaar 2020 hebben we achter de rug. Vanaf de maand maart 2020 deed het 
‘coronavirus’ zijn intrede in ons land. En… of we het hebben geweten.

  Véél van onze jaarlijks wederkerende activiteiten dienden, omwille van dit vervelende 
virus, geannuleerd. 

  Toch hadden wij als bestuur een mooie waaier aan activiteiten gepland.       
  2020 was trouwens een lustrumjaar en dit moest speciaal worden. Niets ervan dus. Het 

werd een jaartje in mineur.
  Toch zijn we erin geslaagd om nog enkele activiteiten te organiseren. Deze activiteiten 

konden maar doorgaan als de maatregelen opgelegd door onze regering dit toelieten, 
zoals lockdown, bubbels, social distancing…

  Beste leden, dit wordt geen activiteitenverslag zoals we dit al jaren gewoon zijn. Het 
wordt eerder een zeer summiere samenvatting van die activiteiten die we wel konden 
organiseren. Vorige jaren konden we steeds het verslag beginnen met de melding dat 
het een druk jaar was geweest, met een ruim aanbod aan diverse activiteiten. Dit jaar 
wordt het dus net iets anders, ook al hadden we het als bestuur zo niet gewild.

  Hierna volgt een kort overzicht van de 15 activiteiten die we jullie als bestuur hebben 
aangeboden tijdens het afgelopen jaar en waarop we in totaal 486 aanwezigheden 
van leden en partners mochten noteren, waarvoor van harte dank. 

  We zetten de activiteiten even op een rijtje:
  Onze jaarlijkse kringactiviteiten omvatten, zoals ieder jaar, de statutaire vergadering 

met aansluitend de nieuwjaarsreceptie, het lentefeest, het jaarlijks banket en het ein-
dejaarsfeest. In 2020 kon enkel de statutaire vergadering met aansluitend onze nieuw-
jaarsreceptie doorgaan. Deze activiteit was goed voor 117 aanwezigen.

GOODBYE
2020 ALGEMENE VERGADERING 2021
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  De vormende- en ontspanningsactiviteiten:
  - Dit zijn vooreerst de ledenvergaderingen in onze vertrouwde parochiezaal 

St.-Paulus in de Patijntjestraat, in de onmiddellijke omgeving van het station Gent-
Sint-Pieters.

   In februari was er een uiteenzetting over ‘digitaal bankieren’, in maart kwam Ilse 
Landuyt ons vertellen over ‘Proper en Puur’. De ledenvergaderingen van april, juni, 
oktober, november en december dienden noodgedwongen geannuleerd. Ook 
onze terugkeernamiddag die gepland was in oktober diende geannuleerd. Voor die 
2 ledenvergaderingen die wel doorgingen konden we rekenen op 75 deelnemers.

  -  Bedrijfsbezoeken waren gepland aan Koffiebranderij Hoorens te Sint-Maria-Ouden-
hove en aan de papierfabriek Stora Enzo in Langerbrugge. Beide bedrijfsbezoeken 
dienden te worden geannuleerd.

  -  Ook in het cultuurprogramma gingen we in december opnieuw naar het 
Kaaitheater gaan om er de uitvoering van Offenbachs operette Ba-ta-clan bij te 
wonen. Ook deze activiteit moest worden geannuleerd.

  De clubactiviteiten waren goed voor 294 aanwezigheden.
  -  Deze activiteiten vragen altijd een specifieke voorbereiding. Zo waren er 

maandelijks wandelingen en fietstochten vooraf verkend.
  -  In totaal namen 95 wandelaars deel aan de aangeboden wandelingen van januari, 

februari, maart en juli 2020.
   De wandelingen hadden dit jaar plaats in Dikkelvenne, Michelbeke, Lede en Gent-

brugge. Ook ons wandelweekend in Ossendrecht (Nederland) diende geannuleerd. 
Voor dit wandelweekend waren 29 deelnemers ingeschreven.

   In totaal namen 29 fietsers deel aan de ingerichte fietstocht.
   Onder leiding van het fietsteam werden er verschillende fietstochten voorbereid. 

Doch de fietstochten van april, mei, juni, september en oktober werden afgelast. 
Enkel onze fietstocht van juli, de Scheldelandroute, kon doorgaan. We konden voor 
deze tocht 29 deelnemers noteren. Ook onze jaarlijkse fietsvakantie, dit jaar in Oi-
sterwijck, waarvoor 32 fietsers zich inschreven, kon spijtig genoeg niet doorgaan. 
Maar geen nood… ons fietsteam had voor de maand augustus als alternatief     
4 mooie tochten voorbereid: 2 dagtochten en 2 namiddagtochten. Maar gezien de 
toen geldende maatregel (kleine bubbels) dienden deze 4 tochten geannuleerd.

  -  Al van in 2018 zijn we met een nieuwe clubactiviteit gestart, namelijk ‘petanquen’. 
Ondanks corona hebben we in 2020 toch petanque gespeeld. Zowel bij de eerste 
golf als bij de tweede golf zijn we echter moeten stoppen. Enkel in juli konden we 
nog tweemaal petanquen. 

   Elke 1ste en 3de maandagnamiddag van de maand ging dit door te Melle, goed voor 
toch nog 7 namiddagen. In totaal waren er 170 aanwezigen. 

   Onze geplande daguitstappen naar de ‘Tuinen van Adegem’ en onze boottocht op 
de Schelde naar Antwerpen dienden te worden geannuleerd.

 
   Wat het luik solidariteit betreft wordt het bestuur ook bijgestaan door verschillende 

vrijwilligers die we bij deze danken voor hun gewaardeerde inzet. Tot de maand 
maart konden we verjaardagsbezoeken en ziekenbezoeken afleggen. Daarna was 
ook dit spijtig genoeg niet meer mogelijk. De jarigen en jubilarissen lieten 
we echter niet in de kou staan. Via een telefoontje of een cadeaubon of een kaartje 
konden we hen alsnog plezieren.

  - De kring betoonde ook aan de families van overleden leden zijn deelneming en 
waar het ons tijdig werd medegedeeld, en omwille van corona toegelaten was, was 
er ook een vertegenwoordigende aanwezigheid van het bestuur en van leden op 
de uitvaartplechtigheid.

  Tenslotte kunnen we de overige bestuursactiviteiten als volgt samenvatten:
  - In januari, februari konden we nog vergaderen in onze vertrouwde KBC Toren. In 

juni en augustus gingen onze vergaderingen omwille van corona door in 

GOODBYE
2020 ALGEMENE VERGADERING 2021
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de Parochiale Kring St.-Paulus te Gent. In maart, april, mei, september en oktober 
konden er géén vergaderingen doorgaan. November en december vergaderden 
we zelfs online. Safety first. 

   Tijdens deze bestuursvergaderingen werden de documenten besproken en 
goedgekeurd voor hun publicatie in ons gewaardeerd maandelijks krantje.

  -  Onze website werd permanent bijgewerkt door erevoorzitter Daniël Verbeke. 
  - De publicatie van ons 2-maandelijks krantje was mogelijk dankzij de bereidwillige 

medewerking van Daniël Verbeke, Martine Braeckman en Luc Seliaerts.
   Ook voor hen een welgemeende dank.
  - Dit jaar vonden er 2 voorzittersvergaderingen plaats bij SOFO.

  Voor de ontvangen respons door blijken van interesse en de toch talrijke aan-
wezigheden danken we als bestuur jullie dan ook van harte. 

  Onze dank gaat ook naar iedereen die, met een steunend gebaar of een helpende 
hand, het welslagen van ons 60ste werkjaar opnieuw mogelijk heeft gemaakt. 

  Dit overzicht zal in de voorgeschreven vorm aan SOFO worden overgemaakt na jullie 
‘goedkeuring’.

  Tot zover het activiteitenverslag.

  We hebben uw stem nodig want we moeten decharge vragen voor onze werkings-
daden.

  U kan hierna via het digitaal formulier uw stem uitbrengen.
  Ter herinnering: enkel Eigen-leden zijn stemgerechtigd. Toetredende-leden en 

partners van KBC-leden niet.

 OVERLEDENEN IN 2020 Mia brengt ons een overzicht van de geliefden die ons in 2020 zijn ontvallen:

  niemand sterft voor een leven dat
  het sterven niet waard is 
  doden en levenden 
  brengen visie en cultuur 
  op veren van menselijkheid 

  Wij herdenken: 
  Dhr. Walter Note, 18 januari 2020
  Mevr. Margarita Van Herzeele, echtgenote Nikolaas Tielen, 18 januari 2020
  Dhr. Nestor Watrin, 24 januari 2020
  Mevr. Aline Leyman, weduwe Etienne Steurbaut, 29 januari 2020
  Mevr. Christiana De Picker, weduwe Domien De Haeck, 9 februari 2020
  Dhr. Mario Helon, 29 februari 2020
  Dhr. Frans D’Haeyer, 16 maart 2020
  Dhr. Omer Van Rie, 23 maart 2020
  Mevr. Lucrèce Van Vooren, echtgenote Freddy Brigé, 2 mei 2020
  Dhr. Paul Gyselinck, 15 mei 2020
  Dhr. Frans Melkebeke, 21 mei 2020
  Dhr. Alfons Van Medegael, 24 juni 2020
  Mevr. Gilberte Korte, weduwe Frans De Vriendt, 12 juli 2020
  Dhr. Eric Haeck, echtgenoot Liliane Van Lokeren, 16 juli 2020
  Mevr. Agnes Cnudde, weduwe René Rodrigues, 20 juli 2020 
  Mevr. Liliane Ravyts, weduwe Oswald Crommelynck, 23 juli 2020
  Dhr. Paul De Spiegeleer, 30 juli 2020

GOODBYE
2020 ALGEMENE VERGADERING 2021
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  Mevr. Jeanine Landrieu, weduwe Paul Deriemaeker, 25 augustus 2020
  Dhr. Alfons Destoop, 9 september 2020
  Mevr. Cécile Dewaele, 16 september 2020
  Mevr. Suzanne Vynck, weduwe Roger Speleers, 22 september 2020
  Mevr. Yvonne Van Doorsselaere, echtgenote Theofiel De Vylder, 27 oktober 2020 
   Dhr. Joseph Van Nuffel,  3 november 2020
  Dhr. Marc Schietecat, 4 november 2020
  Mevr. Ghislaine Stuckens, weduwe Joseph Van Nuffel, 5 november 2020
  Dhr. Etienne Lambertyn, 21 november 2020
  Mevr. Marguerite Thiriaux, weduwe Albert Gouwy, 28 november 2020
   Dhr. Arseen Goossens, 29 november 2020
   Mevr. Marie-Thérèse Van de Merckt, 7 december 2020 
  Dhr. Jules Vercauteren, 28 december 2020

  We hebben ook hernieuwingen van mandaten waarvoor we uw stem nodig hebben.

 Bestuursleden: Voorzitter Marie-Paule Vermeulen, haar mandaat van 3 jaar als bestuurslid vervalt, ze 
stelt zich kandidaat voor verlenging.

  Ondervoorzitter/secretaris Luc Depreitere, zijn mandaat van 3 jaar als bestuurslid 
vervalt, hij stelt zich opnieuw kandidaat voor verlenging.

  Bestuurslid, wandelcoördinator Guy De Coninck, zijn mandaat van 3 jaar vervalt maar 
hij stelt zich niet opnieuw kandidaat.

  Tot onze grote spijt moeten we afscheid nemen van Guy als bestuurslid, niet als deel-
nemend lid. We willen hem bij deze bijzonder bedanken voor de jarenlange inzet als 
wandelcoördinator en vooral ook voor de 5 fantastische wandelweekends die hij heeft 
georganiseerd.

  Een afscheidscadeau zullen we hem op een van de eerstvolgende fysieke ont-
moetingen overhandigen.

  We hopen een waardige vervanger te vinden. Voelt er zich iemand geroepen? Graag, 
neem met ons contact.

  Bij deze zijn alle agendapunten van de algemene vergadering overlopen.
  Ik wil toch nog even de aandacht vestigen en mijn grote dank uitspreken voor het 

blijvend enthousiasme van het volledige bestuur. Evenals voor de gewaardeerde 
ondersteuning van Daniel Verbeke voor de website en Theo Vierendeels en Daniel Van 
Renterghem als ons taalcomite, evenals Martine en Luc voor de layout van ons krantje.

  Het wandel- en het fietsteam evenals de vrijwilligers om jarigen en jubilarissen te 
bezoeken stuur ik bij deze graag een lieve virtuele dank u wel-groet.

  Normaal is dit het moment om jullie allemaal opgetogen uit te nodigen voor de 
receptie en het glas te heffen op 2021. Bij deze doen we dat dus virtueel!

  Als bijlage vinden jullie de link naar het digitale stembiljet of voor wie de papieren 
versie ontvangt is er een in te vullen formulier in het krantje te vinden. Dit is op te 
sturen naar KC 3412 t.a.v. Daniël Verbeke. 

  OPGELET : Gelieve uw stem uit te brengen VÓÓR 25.01.2021. 

GOODBYE
2020 ALGEMENE VERGADERING 2021
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Nieuwe leden in de maanden 
november - december 2020

Mevr. Katja Brouw  De Pinte    
Dhr. Vic Van de Moortel (SOFO)- toetredend  Brussegem        

Kennisgeving van overlijden

Mevr. Yvonne Van Doorsselaere, echtgenote Theofiel De Vylder, geboren op 1 april 1937 en 
overleden op 27 oktober 2020.

Dhr. Joseph Van Nuffel, geboren op 17 mei 1927 en overleden op 3 november 2020.

Dhr. Marc Schietecat, geboren  op 22 november 1956 en overleden op 4 november 2020.

Mevr. Ghislaine Stuckens, weduwe Joseph Van Nuffel, geboren op 3 januari 1933 en 
overleden op 5 november 2020.

Dhr. Etienne Lambertyn, geboren op 19 januari 1934 en overleden op 21 november 2020.

Dhr. Arseen Goossens, geboren  op 27 februari 1935 en overleden op 29 november 2020.

Mevr. Marie-Thérèse Van de Merckt, geboren  op 20 december 1934 en overleden op 
7 december 2020 .

Dhr. Jules Vercauteren, geboren op 24 maart 1935 en overleden op 28 december 2020. 

In naam van het bestuur en alle kringleden, willen wij aan alle families ons oprecht 
medeleven betuigen.

Vieren hun gouden jubileum 

Dhr. en Mevr. Gentil en Julia Roels-Verkoelen op 12 januari 2021.  

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij jullie nog vele gelukkige en 
gezonde jaren samen.

Ingevolge de wet op de privacy (GDPR) wordt er geen adres meer vermeld.
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Zijn in de maand januari jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Dhr. Baetslé Freddy     18/01
Dhr. Bagué Philippe     5/01
Dhr. Boesmans Luc     3/01
Mevr. Bradt Godelieve     10/01
Mevr. Braeckman Joanna     16/01
Mevr. Bruynooghe Marijke     18/01
Mevr. Buyle Marie-Jeanne     17/01
Mevr. Buysse Beatrix     17/01
Dhr. Caluwé Paul     19/01
Mevr. Cottinie Marcella     9/01
Mevr. Cours Huguette     24/01
Dhr. De Boever Raf     9/01
Dhr. De Brie Roger Wed. Georgette Aerens  22/01
Dhr. De Clercq Hugo     3/01
Dhr. De Grave Gaspard     10/01
Dhr. De Groote Jean-Pierre     21/01
Dhr. De Kesel Guido     10/01
Mevr. De Latthauwer  Brigitte     10/01
Dhr. De Leeuw Noël     2/01
Dhr. De Meyer Luc     30/01
Dhr. De Mulder Marcel     25/01
Dhr. De Prins Jozef      2/01
Dhr. De Rycke André     14/01
Mevr. De Swerdt Annie Wed. Roger Ronsyn 28/01
Mevr. De Vis Monique     1/01
Mevr. De Vriese Irène Wed. Firmin Cattoir 24/01
Dhr. Deprez Bernard     13/01
Mevr. Dhaemers Gisèle     25/01
Dhr. Foré Walter     14/01
Mevr. François Chris     6/01
Mevr. Huylebroeck Christiane     22/01
Dhr. Immesoete Franky     2/01
Dhr. Lahorte Noël      1/01
Mevr. Lippens Gisèle     11/01
Dhr. Martens Dirk     14/01
Dhr. Pauwels Jacques     25/01
Mevr. Potié Johanna     13/01
Dhr. Roels Dirk     7/01
Mevr. Roman Christiane Wed. Paul Gyselinck 9/01
Dhr. Schittekatte Michel     22/01
Dhr. Simoens Lucien     11/01
Dhr. Stokx Wilfried     11/01
Mevr. Suy Kristine     27/01
Mevr. Symons Katrien     15/01
Mevr. T’ Jampens Brigitte Wed. Roger Dhont 14/01
Dhr. Tempels André      29/01
Dhr. Van Assche Willy     19/01
Dhr. Van Baeveghem Arnold     16/01
Dhr. Van Bossche Jan     25/01
Dhr. Van De Putte Theophiel     11/01
Mevr. van Dorsselaer Marleen     30/01
Dhr. Van Hijfte Arsène     27/01
Mevr. Van Lokeren Liliane      2/01
Dhr. Van Medegael  Jan     5/01
Dhr. Van Renterghem Daniël     22/01
Dhr. Vanden Daele Johan     11/01
Mevr. Vandercruyssen Georgette Wed. Albert Reunes  22/01
Mevr. Vandevijver Irène     13/01
Dhr. Vanheuverswijn Marnix     1/01
Mevr. Vehent Marie-Louise Wed. Willy Roosendans 3/01
Dhr. Verstraete Raf     13/01
Mevr. Verstyn Jeanette     2/01
Mevr. Vrombaut Marleen      4/01
Dhr. Vrombaut Walter     29/01
Dhr. Wierinck Robert     21/01
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Zijn in de maand februari jarig.
Van harte proficiat ! ! !

Mevr. Balthazar Jenny     14/02
Dhr. Beerens Roger     28/02
Dhr. Brigé Freddy     25/02
Dhr. Caudron Frans     26/02
Dhr. Caulier Herman     18/02
Dhr. Ceunen Etienne     13/02
Dhr.  Claes Willy     21/02
Dhr. Claeys Marc     11/02
Mevr. Cnockaert Leona     2/02
Dhr. Colyn Willy     10/02
Dhr. Couché Herman     24/02
Mevr. De Bast Denise Wed. Goossens Arseen 15/02
Mevr. De Bolle Maria     2/02
Dhr. De Booser Marc     19/02
Mevr. De Bourderé Liliane Wed. Marnik Lippens 21/02
Dhr. De Clippeleer Paul     7/02
Mevr. De Latthauwer Frida     16/02
Dhr. De Mangelaere Laurent     2/02
Mevr. De Rycke Ludwine     13/02
Mevr. De Smet Monique     6/02
Dhr. De Vylder Arthur     22/02
Dhr. De Wulf Ignace     2/02
Dhr. Deville Jean-Paul     6/02
Mevr. D’hont Francine Wed. Paul De Spiegeleer 28/02
Mevr. Diericx Jeannine     7/02
Dhr. Goetgebuer Toon     8/02
Mevr. Goossens Marie-Jozef     12/02
Dhr. Groenvynck Luc     23/02
Dhr. Haeck Marc     1/02
Dhr. Jacobs Albert     16/02
Mevr. Lanoey Godelieve Wed. Emiel De Jagher 7/02
Mevr. Louis Christine     1/02
Dhr. Maes Sylveer     20/02
Dhr. Mestdagh Lieven     26/02
Dhr. Meulenijzer Armand     9/02
Dhr. Michiels Frank     1/02
Dhr. Michta Theo     12/02
Mevr. Middernacht Nicole     19/02
Dhr. Nottebaert Marc     16/02
Mevr. Papegnies Ant. Wed. Luc Van Biervliet 11/02
Dhr. Sarrazyn Roger     20/02
Dhr. Sonneville Luc     7/02
Mevr. Van De Wiele Suzanne Wed. Emmanuel Rossel 23/02
Dhr. Van den Borre Hubert     10/02
Dhr. Van Den Hende Marc     26/02
Dhr. Van Der Bracht Edgard     25/02
Dhr. Van Der Linden Christiaan     14/02
Dhr. Van Durmen Firmin     10/02
Dhr. Van Geyte Johan     5/02
Mevr. Van Houtte Katrien Wed. Donald Snoeck 23/02
Mevr. Van Kerckhove Agnes Wed. Hilaire Vercraeye 25/02
Mevr. Van Laer Alice     20/02
Dhr. Van Steenbrugge Geert     11/02
Dhr. Van Vossel Luc     24/02
Dhr. Vande Weghe Marc     5/02
Mevr. Vanden Abeele Denise Wed. Ivan Haerens 10/02
Mevr. Vandervennet Marie-Louise     19/02
Dhr. Vandoorne Johan Wed. Agnes Sonneville 27/02
Mevr. Vanhooland Agnes Wed. Marc Bourdeaud’hui 14/02
Dhr. Vercauteren Luc     3/02
Dhr. Verstraete Nestor     12/02
Dhr. Vlaeminck Paul     28/02
Dhr. Wieleman Paul     4/02
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STEMBILJET
Algemene vergadering KOG 2021Algemene vergadering KOG 2021

  Graag een kruisje plaatsen in het vakje van uw voorkeur als er nog opmerkingen of 
vragen zijn kan u die ook nog altijd kwijt, we zullen die persoonlijk beantwoorden.

  Wie mag stemmen?  Enkel de eigen leden. (toetredende leden en partners van 
KBC-leden niet)

  stemgerechtigde - naam:

  financieel verslag en activiteitenverslag                                          vraag voor decharge
    akkoord    niet akkoord           onthouding

  Bestuursleden 
  Marie-Paule Vermeulen stelt zich kandidaat voor verlenging mandaat
    akkoord    niet akkoord           onthouding

  Luc Depreitere stelt zich kandidaat voor verlenging mandaat
    akkoord    niet akkoord           onthouding

  vragen/suggesties?

  TERUG TE STUREN NAAR: KC 3412 MELLE T.A.V. DANIEL VERBEKE VOOR 25.01.2021TERUG TE STUREN NAAR: KC 3412 MELLE T.A.V. DANIEL VERBEKE VOOR 25.01.2021

    


