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Hallo iedereen, een iets ander woordje, gezien de
uitzonderlijke omstandigheden.
Tot voor kort riep het woord “corona” bij mij enkel positieve
herinneringen aan een fijn smakend, gelig Mexicaans biertje, op een
of ander zomerterrasje op. Voortaan, ingevolge de pandemie, die het
COVID-19 virus veroorzaakt en de drastische, maar ongetwijfeld
noodzakelijke, maatregelen die genomen worden, zal het woord
“corona” mij, en mij niet alleen, steeds, in de eerste plaats , daaraan
herinneren.
De uitgevaardigde maatregelen hebben vanzelfsprekend ook hun
gevolgen voor de organisaties van KVOO Limburg, te meer daar wij,
enkele jongelingen en jonge juffers niet te na gesproken, met zijn
allen, terecht of niet, of wij ons nu zo voelen of niet, tot de
risicocategorie “ouderen” behoren.
Onze geplande activiteiten, 02 april – Stroop in Borgloon en 05 mei –
bezoek aan de brandweer Genk worden geschrapt omdat er geen
bezoeken meer toegelaten worden in deze periode, maar ik ben er
zeker van dat onze Willy voor deze activiteiten een plaatsje zal
reserveren in de toekomst.
Hopelijk krijgt men het COVID-19 “snel” onder controle, zodat het
geen invloed heeft op onze andere geplande activiteiten, onze
meerdaagse reis naar “Wenen en omgeving” van juni op kop.
Onze reisorganisator Willy volgt de evolutie van gebeurtenissen
nauwgezet op en samen met het bestuur
draagt hij er zorg voor dat jullie correct en snel geïnformeerd
worden.
De omstandigheden zijn nu eenmaal wat ze zijn, maar samen met
jullie duim ik voor een snelle, positieve evolutie.
Tot slot, voor wie zijn lidgeld voor 2020 (nog) niet betaalde is dit het
laatste NB.

Tot weldra,
Benny Croes

Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg
06 april 2020

Vanwege het coronavirus worden alle vergaderingen van het bestuur uitgesteld

Lambert Swennen, secretaris.

De heer
André VAN HOLLE
Kolonel SBH op rust
Weduwnaar van
mevrouw Iris BAELEN

Geboren Gent, 13 augustus 1945 en overleden te
Lanaken, 20 maart 2020
Omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus
zal het afscheid plaatshebben in beperkte kring en zal
er geen publiek begroetingsmoment zijn.
Het bestuur van KVOO heeft een krans bezorgd
namens alle leden van onze vereniging.

Namens onze kring bieden wij de families onze innige blijk van deelneming aan
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Uitnodigingen
Opnieuw speelt Covid-19 spelbreker.
Ondanks de vele planningen en het werk van Willy zijn al onze toekomende
activiteiten voorlopig geschrapt. Wij hopen terug activiteiten te kunnen organiseren
na onze meerdaagse reis ( voor zover deze mag doorgaan).

Nieuwjaarsbanket van 21 januari in Villa Astrid te Leopoldsburg
Nieuwjaar is hét moment van het jaar om elkaar terug te zien, ervaringen en medische bulletins uit te wisselen,
wensen uit te strooien en goede voornemens te maken. Als deze mix omkaderd wordt door een sublieme
maaltijd is het plaatje compleet. Al deze voorwaarden werden ruim ingevuld en dat lokte 73 enthousiaste leden
naar Leopoldsburg. De Nederlandse KVEO kent intussen ook onze Bourgondische way of live en vaardigde
6 deelnemers af. Na de receptie ging iedereen naar de grote zaal en trakteerde de voorzitter ons met zijn
nieuwjaarswensen. Hij had ook de droeve plicht het overlijden in herinnering te brengen van drie effectieve
leden: Peter Vermeulen, Jos Hermans ( ex-secretaris ) en mevrouw/weduwe Mia Van Exel. Tot 1700 uur
deden we ons tegoed aan de rijk gevulde dis, lees koud buffet, met als afsluiter koffie en dessertjes. Alle
aanwezigen hebben zeker de intentie er volgende keer terug bij te zijn.

Lambert Swennen, secretaris.
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Verslag Algemene Vergadering KVOO-Limburg van 18 Februari 2020
Elysée Genk

45 deelnemers

1. Onze voorzitter Benny Croes verwelkomt iedereen en overloopt de agenda.
Hij bedankt iedereen die geholpen heeft om deze vergadering voor te bereiden.
2. De secretaris, Lambert Swennen, geeft commentaar op de organisaties van 2019
en heeft volgende bemerkingen:
- we zullen nooit meer met volle bussen op uitstap gaan.
- de klassieke activiteiten scoren wel nog goed maar de grote
aantallen deelnemers zijn verleden tijd.
- de redenen voor deze dalingen liggen voor de hand: recent
gepensioneerde officieren vinden niet meer de weg naar onze vereniging,
het ledenbestand veroudert met immobiliteit als gevolg en voor sommigen
lijkt een verzadigingspunt bereikt wat betreft bezoeken.
- Er is wat meer discipline nodig qua inschrijvingen voor deelnames
en betalingen lidgelden.
- onze digitale nieuwsbrief verdrinkt bij sommige in de lawine van andere e-mails
zodat de info over activiteiten verloren gaat en we genoodzaakt zijn reminders
te sturen.
- op de volgende bestuursvergadering zal de secretaris een voorstel doen om
leden-residenten in een rusthuis en geïmmobiliseerde leden minstens éénmaal
per jaar te bezoeken met een kleine attentie.
3. Financieel verantwoordelijke, Leon Monsieur, geeft een overzicht van onze financiële
toestand die we gezond mogen noemen. De cijfers zijn virtueel omdat bijvoorbeeld
lidgelden zowel voor als na nieuwjaar gestort worden en de factuur van het korpsbanket van
december nog niet voor handen was.
Ons vermogen bedraagt 11662,69 euro.
4. De vergadering geeft décharge aan het bestuur en de penningmeester voor de financiële
boekhouding.
5. Leon stelt de begroting 2020 voor die een balans in evenwicht vertoont
( 38620,00 euro in en out )
6. De effectieve leden Achiel Gielis en Jan Jacobs stellen zich kandidaat om in januari 2021
de financiële boekhouding van 2020 te controleren.
7. Organisator activiteiten, Willy Verghote, stelt de planning van 2020 voor. De maanden maart en
augustus blijven bewust blanco. Buiten het vast programma worden nog voorzien:
- de stroopfabriek in Borgloon
- de brandweer van Genk
- een meerdaagse reis naar Wenen
- kamp Vogelsang
- de suikerfabriek van Tienen
- het bowlingtornooi in Diepenbeek.
Alle info zal in de nieuwsbrieven staan.
8. Het reisagentschap C.T.T. stelt de som van 550,00 euro ter beschikking voor één deelnemer aan de
reis naar Wenen. De winnaar wordt via loting per roulette aangeduid. De winnaar is Mevr Van
Dingenen. Reserve-winnaar is Mevr Monique Vanhoof.
Pauze met koffie/ thee, broodjes en gebak
Na de pauze volgt een conference van Prof W. Struys ( zie verslag hierna.)
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Lezing door professor Wally Struys op de Algemene
Vergadering van 18 februari 2020 over
het budget Landsverdediging
Het budget Landsverdediging staat meermaals ter discussie. Het thema is vooral hot bij de opmaak
van begrotingen en recent bij de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. De laatste jaren na
meerdere aanslagen in ons land wordt steeds meer beroep gedaan op het leger om de politietaken te
ondersteunen. Voorzitter NVA Bart De
Wever claimt meer inzet van het leger
om de nationale veiligheid te bewaken.
Willy Bruggeman, voorzitter van de
Federale Politieraad, beweert dat de
Federale Politie bij een veiligheidscrisis
zijn taak niet meer aan kan. In de media
hoor je dan uitspraken als: "het
defensiebudget is groot genoeg ", "
Defensie toont geen solidariteit bij een
crisis", "we need welfare, no warfare "
en " de veiligheid is verzekerd, we
moeten nu prioriteit geven aan andere
Prof. Struys samen met zijn promotiegenoten
publieke uitgaven ".
vooraan rechts op de foto
De professor noemt dit allemaal fake news en onderbouwt zijn visie met staalharde grafieken. Van
1981 tot 2019 verhoogde de koopkracht van 2,57 miljard tot 5,00 miljard euro terwijl het budget
Landsverdediging daalde van 4,90 tot 2,58 miljard. Interessant zijn onderstaande cijfers die aantonen
dat de regering relatief weinig belang hecht aan Landsverdediging. We noteren volgende
uitgaveposten in procenten:
Sociale bescherming:
Gezondheid:
Algemeen bestuur
Economische zaken:
Onderwijs :
Openbare orde en veiligheid:
Milieu:
Recreatie, cultuur en religie
Defensie
Huisvesting en gemeenschapsvoorziening

pag. 5

37
14,57
13,63
12,64
11,94
3,28
2,45
2,41
1,45
0,13

Van 1995 tot 2018 zijn alle kredieten fors
verhoogd van 65 % (onderwijs ) tot 157
% (milieu ), alleen dat van
landsverdediging daalde met 21,37 % en
dat van Algemeen Bestuur met 20,34 %.
President Trump zet de Navo-landen die
minder dan 2 % spenderen aan hun
lidmaatschap fel onder druk. De bad
countries blijven aarzelen omdat Europa
overweegt een eigen defensieapparaat uit
te bouwen maar voorlopig liggen de
standpunten van de leden te ver uit elkaar
en is een coherent
buitenlands beleid van de EU wishfull thinking. Hoe dan ook, het feit dat er nog partijen zijn in ons
land die voor een verdere verlaging van defensie-uitgaven pleiten is ook fake news.
De verschillende componenten van Landsverdediging hebben recent nieuw materiaal aangekocht
waaronder de F-35 voor de Luchtmacht. Qua personeel stellen we vast dat in de nabije toekomst héél
veel militairen pensioengerechtigd zullen zijn en dat de aanwerving van nieuwe effectieven ernstig
gehypothekeerd wordt. Als we vaststellen dat het huidig begrotingstekort de 12 miljard euro
overstijgt moeten we ons zorgen maken. Elke investering in Defensie is duur maar wat zijn de
consequenties indien we die investering niet doen ?
Lambert Swennen, secretaris
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VOOR U ….DOOR U.
Op deze pagina kan interessante informatie doorgegeven worden aan de
andere leden. Enkele leden hebben beloofd militair getinte boeken voor ons
te screenen, anderen een hobby-artikel te schrijven of info te verspreiden,
zoals mooie en interessante websites. De artikels zullen steeds afgesloten
orden met de initialen van de schrijver. Het is zeker niet de bedoeling een
polemiek te starten of iemand te kwetsen.

In deze moeilijke tijden mogen we af en toe lachen Vandaar onderstaande foto en tekst.

Aan alle verzamelaars van WC papier……
Ik mis de blaadjes 57, 63 en 72.
Ik ruil ze om tegen mijn dubbels!!!!!!
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Mail van een vriendin: - Dank voor de gemeende bezorgdheid. Maar niet al te somber aub
want volgens de laatste berichten op het internet zijn we in goeie handen. Toch?

Hola dit is een knipoog! Ik heb hoge achting
voor beide dames en dus zeker geen politieke of
andere bedoelingen.
Mvg,
Michel

(c) Rode Kruis nl
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