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ResInfo Flash

Editie apr –mei –jun 2018

Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de
Koninklijke Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen vzw

Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren
Brugge, Westhoek & leper

Verantwoordelijke uitgever LtKol (R) PATTYN Peter Weststraat 26
8420 De Haan
Contactgegevens:
www.grwv.be
secretariaat@grwv.be
Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Ere Adj t Possenier Gilbert
(gilbert.possenier@telenet.be). De oorspronkelijke inzender blijft verantwoordelijk
voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel.
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Woord voorzitter Nieuwjaarsreceptie 2018
Vooraleer ik van wal steek wens ik iedereen nogmaals van harte
welkom heten op deze Nieuwjaarsrink van de Koninklijke
Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen.
Jammer genoeg zijn er enkele verontschuldigingen:
En vergeef me ik zal NIET de volledige lijst aflopen.
Zoals u zou moeten weten is dit een traditie naar het schijnt!
Indien u de details wilt weten dan kunt u zich richten tot het
secretariaat en/of de tak 5.
Alleé toch enkele:
De Provincie Gouverneur kan niet aanwezig zijn wegens reeds bezet.
Ook de Korpschef van de politie van Ieper heeft zich
verontschuldigd.
En verder wens ik toch enkele personen uit deze lijst even duidelijk
te vermelden:
Ik had, een week geleden, een heerlijk telefoontje met Rika, weduwe
van Kol Etienne AMPE. Jammer genoeg kan ze niet aanwezig zijn op
deze receptie. Maar ze zou zo graag nog eens op een activiteit
aanwezig zijn. Ik heb maar haar afgesproken dat we onze uiterste
best zullen doen om dit jaar haar wens in vervulling te laten gaan.
Verder moet ik de groeten doen van de officier S1-S4 van het Militair
Commando van de Provincie West-Vlaanderen. (CDT DEMUNTER)
Hij zit wat te ver om even langs te komen.
En volgende persoon stond erop om jullie allemaal een gelukkig
Nieuwjaar te wensen; Hij kan hier niet zijn deze avond. De Cdt Danny
UYTTERSPROT vroeg me uitdrukkelijk om zijn wensen over te
brengen.
Maar eigenlijk….. de afwezigen hebben ongelijk!
De beste zijn deze die hier vanavond WEL aanwezig zijn.
Het doet ons deugd om hier deze avond heel wat mensen van het
Provincie Commando te mogen begroeten:
Dank aan de Provincie Commandant LtKol Christophe ONRAET en
partner om hier aanwezig te zijn. En mevrouw, we vinden het tof dat
u zelfs een speciale regeling hebt in elkaar gestoken om hier
aanwezig te kunnen zijn.
Ook de RSM van het Militair Comdo W-Vl, Adjudant-Majoor Mario
MATTON, en partner zijn hier aanwezig. We zijn vereerd. En na een
lange periode is het toch weer eens gelukt!
De Officier Operaties en Veiligheid is hier in eigen persoon, samen
met haar partner! Ja Ja
Adjudant-Chef Hilde VIANE is erbij. We vinden dit uiterst fijn.
Fijn om ook de Korpschef van de politiezone POLDER (Diksmuide) te
mogen begroeten. Van harte welkom hoofdcommissaris Johan
GEERAERT.
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En gewoon ter info. Reservist (geweest) EN GEDIEND BIJ 24Li !
Je suis enchanté de pouvoir saluer les collègues Officiers de
Dunkerque.
Le Colonel Yves THOOR, Président.
Le Colonel Jean CAENEN et Madame
Commandant Michel VANLOOCKE
Bienvenues !
Votre présence prouve qu’il existe des liens étroits et des intérêts
communs entre les Officiers et Sous-officiers du Nord de France et
notre association.
Ook vanuit het verre BRUSSEL hebben we een vertegenwoordiging:
De voorzitter van KNVRO verontschuldigde zich en stuurt de stafchef
naar ons om de KNVRO waardig te vertegenwoordigen. Welkom
LtKol BEYTS.
Ook de vzw België-Canada is aanwezig. Tof om hier Freddy Koopman
en partner te mogen begroeten.
Freddy is Cdt b.d. en voormalig Offr S3 ProvComdo O-Vl en lid van
KKROGent.
De generaal Marc Compernolle….
Die is hier niet van avond maar toch wens ik enkele elementen uit
zijn update van de strategische visie in 2018 aanhalen.
Anderhalf jaar geleden werd de ‘Strategische Visie’ gepubliceerd. Dat
document stippelde de koers uit voor de toekomst van Defensie.
Ik wil hier heel duidelijk enkele positieve elementen aanstippen. En
jawel die zijn er!
Sinds anderhalf jaar krijgt de Visie concreet vorm dankzij de
goedkeuring van de Militaire Programmawet. Zoiets bestaat al langer
in Frankrijk maar was tot nu toe ongezien in België. In deze wet staat
een overzicht van alle investeringsprogramma’s en budgetten die
daarvoor nodig zijn vanaf vandaag tot in 2030. Oké, het is en wet en
een wet kan wijzigen. Maar zolang ze niet verandert zijn de volgende
regeringen gebonden aan de verplichtingen van die Militaire
Programmawet. Het ziet er goed uit, zeker als je ziet dat de begroting
voor 2018 die het parlement heeft goedgekeurd, integraal de
voorziene programmawet voor dit jaar weerspiegelt.
Met het budget voor 2018 kan Defensie tientallen grote programma’s
opstarten. Vervanging van de straaljagers, de marinevloot de
gevechtsvoertuigen van de Landcomponent en de aankoop van
unmanned Aerial Vehicles (UAV). Dit allemaal voor een bedrag van
9,5 miljard euro.
De generaal is er ook van overtuigd dat je geen leger maakt met
materieel maar met SOLDATEN.
Een waardering dus voor het militaire beroep. Voldoende nieuwe
mensen aantrekken is belangrijker dan de nieuwe aankopen.
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En hier spelen alle militairen EN reservisten een belangrijke rol in:
Elkeen moet beseffen dat hij of zij de rekrutering beïnvloedt door
met kennissen en op sociale netwerken over zijn of haar werk te
praten. We zijn allemaal ambassadeurs voor Defensie.
Onze vereniging probeert hier op zijn vlak aan mee te werken.
We zijn een actieve vereniging. We komen vaak onder de mensen.
Zo zijn er in het voorbije jaar weer heel wat activiteiten geweest.
Kleine en grote. Activiteiten waar we op de voorgrond stonden maar
ook activiteiten waar we ‘back-office’ werkten.
En dit alles werd gerealiseerd door het bestuur, het dagelijkse
bestuur en ondersteund door de Raad van Eer.
Maar we staan daar niet zo vaak bij stil.
Dit zijn allemaal mensen die zich engageren en vaak veel tijd steken
in de voorbereiding en realisatie van die dingen.
Het zijn allemaal top mensen.
En als ik even mag teruggaan naar januari-februari 2012….
En vergeef me de vergelijking maar toen wou ik werken met….
Toch eerst een woordje uitleg:
Er zijn twee soorten personen/dieren die zich kunnen inzetten voor
een vereniging.
KIPPEN EN VARKENS.
Ewel ik heb een voorkeur voor de varkens.
Beiden zijn bereid om zich volledig in te zetten voor een doel. En je
hebt ze beiden nodig om spek met eieren te bakken.
Kippen die leggen de eieren en zorgen zo voor toch een groot
aandeel van de maaltijd.
Maar varkens die geven een stuk van zichzelf. En dat is niet te
onderschatten!
De werkers van de vereniging.
Het zijn stuk voor stuk prachtige mensen.
Personen die ’s avonds laat nog tijd steken in de vereniging.
Mensen die in het weekend heel wat van hun vrije tijd opofferen om
dingen te realiseren.
Vb :Mensen die bijna maandelijks een avond naar FRA trekken om
een schietstand te bemannen, …..
Dank u wel mensen! Jullie verdienen een pluim!
En een vereniging die moet ook vooruitkijken!
2018.
Opnieuw een uitdaging.
Een jaar van verkiezingen.
Niet alleen in uw gemeente maar ook in onze vereniging.
05 februari (dus binnenkort) is er een algemenen vergadering met
de driejaarlijkse verkiezing van een bestuur in de Mess Continental
te MIDDELKERKE.
Uw aanwezigheid wordt sterk gewaardeerd.
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En vergeet niet: er kunnen tot 15 bestuurders worden verkozen!
Wilt u meehelpen een de verder uitbouw en realisatie van de
toekomst van KGRWV dan kunt u zich nog steeds kandidaat stellen!
En vergeet niet het volgende motto:
1 % van iets is nog steeds meer dan 100 % van niets.
Aan de kant zitten en alles bekijken van op aan afstand help geen
enkele vereniging vooruit.
Iedereen kan een steen(tje) bijdragen.
Iedereen heeft competenties.
Dus blijf niet bij de pakken zitten en stel je kandidaat!
We hebben al genoeg criticasters en ‘beste stuurlui die aan op de wal
staan’. Vaar mee met de vereniging en help samen met het bestuur
de richting te bepalen.
Wat bieden we aan:
Deelname in een enthousiaste bende.
Waardering van verschillende leden.
Respect van heel wat mensen.
Dus niet twijfelen …. doen.
Goed.
Ik krijg het gevoel dat ik al heel wat tijd heb genomen.
Ik zal naar het einde gaan van mijn woordje.
Lieve leden,
2017 is reeds een maand voorbij.
2018 is een nieuw gebeuren.
Laat ons daar samen aan werken.
Ik wens jullie een pracht van een jaar toe.
27 januari 2018
Peter
Uw voorzitter.
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Secretariaat
Nieuwe raad van bestuur KGRWV

Zittend:Mario Waeyaert– Ignace Verhelst – Peter Pattyn – Nico Laridon
Staande : René Declercq- Jacques Roose– André Lycke– Marc Beyts– Didier
Devlieghe. Niet op de foto Philip Demunter
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Voor uw agenda – Activiteiten
Vr 02 1630 Mar 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Di 20 0800 Mar 18

Studiedag
verpleegkundigen van
Defensie

Kursaal Oostende

Vr 06 1630 Apr 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Za in Apr of Mei

Comp Tir F - B

FDD Duinkerke

Vr 04 1630 Mei 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Za 12 Mei 18

Red Bean Mars

Oostende

Vr 01 1630 Jun 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Vr 06 1630 Jul 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Za 21 Jul 18

Nationale feestdag Te
Deum

Lokale plechtigheden

Vr 07 1630 Sep 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Za 08 Sep 18

SBMM

Maldegem

Za 29 Sep 18

Comp Tir F - B - D

FDD Duinkerke

Vr 02 1630 Nov 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Zo 11 Nov 18

Wapenstilstand

Lokale plechtigheden

Do 15 Nov 18

Koningsdag Te Deum

Lokale plechtigheden

Vr 23 Nov 18

Kringmaaltijd

Lissewalle Elverdinge

Vr 07 dec 1630 18

Trg Tir

FDD Duinkerke
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Nieuwjaarsreceptie KGRWV 2018
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Groepering
Reservemilitairen WestVlaanderen ging dit jaar
door op 27 januari in “De
Lissewal” te Elverdinge,
regio Ieper. De Lissewal,
eigentijds en gezellig
ingericht was de ideale
plaats voor de nieuwjaarsreceptie. Het professionele team maakte van
de receptie een avond om
nooit te vergeten, het was
een succes. Onder de 68
ingeschreven deelnemers mocht onze voorzitter volgende
eregasten verwelkomen de Provincie Comd Ltkol Christophe
Onraet en RSM Adjt Maj
Mario Matton beiden
met echtgenote. De
Officier Operaties en
Veiligheid
Adjt-Chef
Hilde VIANE met haar
partner. Onze Franse

vrienden Col
Jean
Caenen, Col Ives Thoor
en Comd Vanloocke
van
de
reserve
Duinkerke, waarmee
we verbroederd, zijn
vereerden
ons

eveneens met hun aanwezigheid.
Gezien de weinige activiteiten welke de actieve reserve
militairen nog samen kunnen beleven is de receptie dan ook
een gelegenheid om elkaar in een gezellige sfeer terug te zien.
Ook de echtgenotes genieten met volle teugen van het treffen
waarbij ze zich als groep rond een tafel scharen om gezellig te
kneuvelen terwijl de mannen groepjes vormen die zich in de
loop van de avond menigmaal van samenstelling wijzigen.
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De glazen waren
zelden leeg door de
vlotte
bediening
van het aanwezige
personeel. Op geregelde
tijdstippen
werden ook zeer
lekkere
hapjes
geserveerd waarvan iedereen wel
genoot.
Dan was er, natuurlijk, nog de speech van
onze voorzitter Peter. De ingeburgerde
bierkrat werd geplaatst waarop de
voorzitter er plaats opnam, om met wijze
woorden een blik op het voorbije maar
ook over de toekomst te richten. Het gaat
goed met onze vereniging en opnieuw
staan mooie activiteiten in het verschiet.
Kortom, 2018 wordt opnieuw een
geslaagd jaar.
Om 2300 hr liep het langzaam te einde
en werd
er
afscheid
van
elkaar
genomen om terug huiswaarts te
keren. Velen hadden een lange
verplaatsing gemaakt en de
terugweg
moest
ook
nog
gebeuren.
Hier mag men zeker spreken van
een
geslaagde
organisatie,
waarvoor onze dank aan onze S5
Mario die dit tot in de puntjes
heeft geregeld.
Possenier Gilbert
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KGRWV VZW 05 FEB 2018
Op de algemene vergadering waren 24 temgerechtigde leden
aanwezig, 14 + 10 volmachten. Op de agenda stonden de
hiernavolgende punten:
Goedkeuring verslag AV 06 Feb 17
Verslag werkzaamheden afgelopen jaar
Financieel Verslag
Verslag rekeningtoezichters
Statutenwijziging
Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur
Verkiezing / herverkiezing Leden Raad van Bestuur
De voorzitter opende de vergaderingen en herhaalden de
doelstellingen van de vereniging, waarna de goedkeuring van het
verslag 2017 volgde.
De evolutie van het ledenbestand werd gecommentarieerd door AS1.
De manier van communiceren wordt toegelicht. De leeftijd van de
leden evolueert naar ouder zonder instroom van nieuwe jonge leden.
Bij de website stelt men een stijging vast tot gemiddeld 35
gebruikers per dag. De ResInfo werd viermaal verspreidt onder de
leden met daarin de volgende rubrieken: Agenda – woordje van de
voorzitter – mededelingen door het secretariaat – artikels &
verslagen over activiteiten waar de vereniging of leden ervan
deelnamen.
Door de S3 werden de activiteiten van het voorbije jaar opgesomd.
Ook de S5 gaf uitleg over de activiteiten in 2017 waaronder de
Nieuwjaarsreceptie op 28.01 in de oude kaasmakerij te Passendale
met 60 deelnemers, de herdenking Jumelage Franse collega’s op
22.04 te Diksmuide, de familiedag op 30.09 ingericht door André
Lycke met bezoek aan Ganzeweide & La Vigie en een wandeling door
de Senegalese wijk in Koksijde. Ook hadden we nog de Korpsmaaltijd
op 17.11 met 29 aanwezigen in de oude kaasmakerij te Passendale.
De vereniging werd ook vertegenwoordigd op allerlei plechtigheden
in gans West-Vlaanderen, Brussel, Gent en Frankrijk.
Na het financiële verslag van de S4 gaven de toezichthouders hun
verslag met aansluitend kwijting aan de penningmeester.
Voor de statuutwijziging waren onvoldoende leden aanwezig en zal
er een nieuwe buitengewone algemene vergadering geplant worden
om in de statuten de toevoeging ” Koninklijk” aan de benaming van
de vereniging toe te voegen.
De algemene vergadering werd afgesloten na de verkiezing
/herverkiezing van de leden raad van bestuur.
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CERRUTI
LOUIS FERAUD
BUGATTI
Mc GREGOR
BRAX
FERRE
BURLINGTON
SCHIESSER
JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN
CERRUTI UURWERKEN
LEDUB
HENRY COTTON’S

www.herenmodepaul.be
info@herenmodepaul.be

DIRECTE KORTING 10 % VOOR LEDEN
Hoe lid worden
Lid worden van de Koninklijke Groepering
Reservemilitairen West-Vlaanderen kan door jaarlijks
een bijdrage van € 25,00
te storten op rekeningnummer
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

