
BIJKOMENDE RICHTLIJNEN
Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-

Vlaanderen v.z.w.
Ondernemingsnummer : 413.798.634

 1. Geschiedenis van de Vereniging  
 a. Op 01 juli 1887 werd te Antwerpen de “Société Patriotique des Officiers Retraités” 

gesticht, met een sectie in Gent.

 b. Op 14 november 1911 werd te Gent de “Société des officiers retraités des Flandres” 
(S.O.R.F.) als onafhankelijke vereniging gesticht.

 c. Op 11 0ktober 1922 werd de “Société des officiers retraités des Flandres” een vzw 
met zetel te Gent. Haar statuten werden geregistreerd te Gent op 16 november 1922. 
Ze verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 15 december 1922 onder 
het nummer 819.

 d. De vzw “Société des officiers retraités des Flandres” en de “Société Royale et 
Patriotique des officiers retraités” (S.R.P.O.R.) van Antwerpen sloten zich op 17 
december 1960 aan bij de “Société Royale et Générale des officiers retraités” 
(S.R.G.O.R.). Beide verenigingen behielden evenwel hun autonomie en hun statuut 
van onafhankelijke vzw. De conventie tussen de drie verenigingen verscheen in de 
bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 november 1960 onder het nummer 4916.

 e. Nieuwe statuten en een nieuwe benaming, “Vereniging van oprustgestelde officieren –
Oost-Vlaanderen v.z.w.” (V.O.O.-O.Vl.), werden goedgekeurd op een Buitengewone 
Algemene Vergadering op 11 maart 1986. De nieuwe statuten verschenen in bijlage 
aan het Belgisch Staatsblad van 01 oktober 1986 onder het nummer 27.283.

 f. Op 26 januari 1989 kreeg de “Vereniging van oprustgestelde officieren – Oost-
Vlaanderen v.z.w.” de toelating het predicaat “Koninklijk” aan haar naam toe te 
voegen : “Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren – Oost-Vlaanderen 
v.z.w.” (KVOO-O.Vl. v.z.w.)

 2. Administratie van de Vereniging  

 a. Opdracht d  e Voorzitter  
Hij beslist over het activeren van de verwittigingslijst (Quick Address Chart). 

 b. Vergaderingen van het Bestuursorgaan

 (1) Tijdens de vergaderingen mag de Voorzitter één consumptie per persoon 
aanbieden op kosten van de Vereniging.

 (2) Het Bestuursorgaan bepaalt jaarlijks eventueel de forfaitaire onkostenvergoeding 
van de bestuurders.

 (3) De consumpties en de forfaitaire onkosten worden geboekt als “Diensten en 
diverse goederen”. De notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door een bestuurder. Nadien
worden ze ter kennis gebracht van de bestuurders.

 3. Activiteiten  

 a. Aard van de activiteiten
Er wordt naar gestreefd de maandelijkse activiteiten in te richten volgens de wensen 
uitgedrukt door de leden. 
Enkele activiteiten worden in principe steeds in dezelfde maand ingericht :
 (1) Januari : nieuwjaarsreceptie;
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 (2) 1e trimester : GAV;
 (3) Juli : barbecue;

 (4) November : traditiemaaltijd.
 b. Financiële aspecten. 

Alle effectieve en toegetreden leden en hun partners betalen dezelfde bijdrage voor de 
deelneming aan de activiteiten.

 c. De maandelijkse vergaderingen
Tijdens de vergadering wordt een drankje aangeboden ten laste van de kas.

 4.  G  eschenken aan leden  

 a. Ter gelegenheid van een bezoek aan een ziek medelid, mag een geschenk aangeboden 
worden. De waarde wordt jaarlijks bepaald door het Bestuursorgaan. Het zal geboekt 
worden als “Andere uitgaven”.

 b. Aan de effectieve leden, de geassocieerde leden en de leden sympathisant, die tachtig 
en negentig jaar geworden zijn, zal eveneens een geschenk overhandigd worden 
wanneer ze aan één van de volgende activiteiten deelnemen binnen hun leeftijd van 
tachtig en negentig jaar. Ook hiervan wordt de waarde jaarlijks door het 
Bestuursorgaan bepaald.

17/12/2019 2/2


