Deelname aan de grote samenkomst van onze Vereniging 5 Linie vzw.
Datum : vrijdag 10 mei 2019
Plaats : Kazerne van het 1 Genie te 2070 Burcht - Kruibeeksesteenweg 159, 2070 Zwijndrecht
De echtgenotes/partners zijn, zoals steeds, natuurlijk van harte welkom.
Inschrijving
Uw overschrijving geldt als inschrijving voor het All-in pakket.
Op het vak “mededeling” van uw overschrijving dient u absoluut te schrijven: merk en
type voertuig, nummerplaat voertuig teneinde toegang te verkrijgen tot het kwartier.
Gelieve de vereniging per mail (ledenadministratie@vijfdelinie.be) te verwittigen wanneer u
enkel aan de Algemene Vergadering wenst deel te nemen met naam, voornaam, merk en
type voertuig, nummerplaat voertuig teneinde toegang te verkrijgen tot het kwartier.
5. Kostprijs deelname:
Formule All-in: 30 euro per deelnemer.
Uw overschrijving dient ons toegekomen te zijn niet later dan woensdag 17 april 2019.
(organisatorische redenen verbonden aan de afspraken)
Rekeningnummer: BE90-9799-7789-8532 BIC: ARSPBE22 van :
Koninklijke Vereniging 5 Linie Regiment
Kwartier LtGen PIRON
3970 Leopoldsburg
Formule “enkel deelnemen aan de Algemene Vergadering”: 0 euro.
Inschrijving
Uw overschrijving geldt als inschrijving voor het All-in pakket.
Uw overschrijving dient ons toegekomen te zijn niet later dan woensdag 17 april 2019.
Op het vak “mededeling” van uw overschrijving dient u absoluut te schrijven: merk en
type voertuig, nummerplaat voertuig teneinde toegang te verkrijgen tot het kwartier.
Gelieve de vereniging per mail (ledenadministratie@vijfdelinie.be) te verwittigen wanneer u
enkel aan de Algemene Vergadering wenst deel te nemen met naam, voornaam, merk en
type voertuig, nummerplaat voertuig teneinde toegang te verkrijgen tot het kwartier.
Algemeen programma
09.00: Ontvangst in de installaties van het 11 Bataljon Genie ( Club Calberg /blok H)
10.00 – 12.30: Programma met:
10.00 – 11.15: Alle deelnemers (leden en echtgenotes/partners) : Uiteenzetting door 11
Bataljon Genie : Het 11 Bataljon Genie en de bijdrages binnen de recente Belgische en
Europese veiligheidscontext (Mess Bataljon) + Uiteenzetting over het hoofdmaterieel.
11.15 – 12.30: Leden Vereniging 5 Linie Regiment
o Algemene Statutaire Vergadering Koninklijke Vereniging 5 Linie
Regiment (Feestzaal Bataljon)
11.15 – 12.30: Damesprogramma : Kort bezoek Traditiezaal gevolgd door koffie (Traditiezaal
en Club Calberg / blok H)
12.30: Aperitief (Club Calberg/blok H)
13.15: Regimentsmaaltijd (Feestzaal Bataljon)

17.00: Afsluiting Regimentsmaaltijd
Detailregelingen programma
Aankomst kwartier :
De Vereniging zal een algemene listing van de deelnemers overmaken aan het Bataljon
(met vermelding van uw merk en type voertuig, nummerplaat voertuig).
Er dienen geen identiteitskaarten aan het wachtlokaal overhandigd te worden
Parkeerplaats voertuigen: parking “achter het wachtlokaal” (Zie schets in bijlage)
Ontvangst: (Club Calberg / blok H)
Basis : koffie/thee/water en 2 koffiekoeken/deelnemer
Uiteenzetting 11 Bataljon Genie en uiteenzetting hoofdmaterieel (Mess Bn /Blok D)
o Thema: Het 11 Bataljon Genie en de bijdrages binnen de recente Belgische en Europese
veiligheidscontext en een uiteenzetting over het hoofdmaterieel (samen 75 minuten)
o Uiteenzetting: in zaal (Mess Bataljon)
Algemene Statutaire Vergadering Vereniging 5 Linie Regiment Agenda: zie verder
Damesprogramma:
o Kort bezoek Traditiezaal 11 Bataljon Genie met gids gevolgd door koffie (Club Calberg /
blok H). Dit is een uiterst interessant en zeker niet te missen bezoek.
Regimentsmaaltijd
o Aperitief (Club Calberg / blok H)
o Menu: (Feestzaal Bn)
Zeer mooie en zeker goede 4-gangen menu
Smakelijke wijnen en waters
Afsluitende koffie
Afscheidsglas aangeboden door de Vereniging 5 Linie
Agenda van de Algemene Vergadering
Welkom door de Voorzitter
Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2018
Aanvaarding nieuwe effectieve leden door Pierre PEETERS, voorzitter van de vereniging
Verkiezing leden Raad van Bestuur (einde mandaat De Bruyne Hendrik, Hoofdredacteur;
Keuppens Hubert, Webmaster; en Pille Jos, kunstgraficus) Kandidaturen worden ingewacht
op het secretariaat.
De toekomst van de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie Regiment
Financieel verslag 2018 - Verslag van de controleurs boekhouding
Aanduiding van de controleurs van de boekhouding
Stemming bedrag lidgeld 2020
Jaarverslag 2018 van de activiteiten en voorstelling activiteiten 2019
Ledenbestand 2018 – 2019
Het Bataljon Bevrijding – 5 Linie
Verslag Vossenblad

Verslag webmaster
Afdeling Koninklijke Verbroedering 5, 17, 35 en 55 Linie Regiment
Anciens 5 Linie Regiment te Soest en de Internationale Garnizoensclub
Varia met ondermeer de Algemene Vergadering in 2020
Slotwoord – Leuze

