
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Supportersfederatie O-Hasj-El 
Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee 

 
Vergadering met OHL-bestuur 

3 december 2019 om 19u – vergaderzaal Sky Lounge T3 
 
Aanwezig:  
Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Machiels Dylan, Oversteyns Frederik , 
Peeters Albert, Peeters Ivan, Struyven Guido, Van Eylen Marc, Vanderveken Jordy, Van Neste Thalia. 
 
Verontschuldigd met kennisgeving: 
Bossaert Olivier, Degent Jeroen, Goovaerts Vincent, Reniers Joel geeft volmacht aan Marc Van Eylen, 
Vanhentenryk Vincent. 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Coenraets Jimmy (Strategy & Project Management Officer & SLO), Keyaerts Yasmine (Senior Events 
Officer), Leys Luc (Senior Manager Security & Infrastructure), Mentink Fabian (Officer Maintenance 
Worker), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations), Van Doorslaer Filip (CCO). 
 

AGENDA 
1. Goedkeuring verslag 05/11/2019 

 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
Een lid van de supportersfederatie stelt voor om de namen te noteren van diegenen die de 
agendapunten aanbrengen. 
Op vraag van Marc Van Eylen gaat het OHL-bestuur akkoord om de goedgekeurde verslagen te 
publiceren op de website van OHL onder de noemer “Supporters”. 
 

2. Onbeantwoorde agendapunten vorige vergadering 
 
Voorstelling en ontmoeting met coach Vincent Euvrard en delegatie van de A-kern (Jimmy 
Coenraets) 
Het bestuur van OHL is akkoord om voor de supporters een ontmoeting te plannen met coach 
Euvrard en ALLE spelers van de A-kern. Dit zou doorgaan na de training in Oud-Heverlee op zondag 
12 januari 2020 in de spelersroom (omstreeks 12u).  



  
 

 

De voltallige supportersfederatie (17 personen) kan hierbij aanwezig zijn samen met 5 extra 
supporters vanuit elke supportersclub (7x5= 35), in totaal dus 52 personen. 
 
Cursus EHBO en defibrillator (Jimmy Coenraets en Vincent Goovaerts) 

ü Gepland op zaterdag 18 januari 2020 in de Sky Lounge. 
ü EHBO-opleiding door Rode Kruis van 9u tot 14u. 
ü Aansluitend uiteenzetting voetbalwet door Luc Leys. 
ü Broodjeslunch tijdens middagpauze wordt voorzien. 
ü Geïnteresseerden dienen zich te melden bij Vincent Goovaerts, voorzitter van de 

supportersfederatie   àgoovaertsvincent@gmail.com. 
ü Onkosten van deze cursus worden ten laste genomen van OHL. 

 
Verdeling clappers en kerstgeschenk (Jimmy Coenraets en Filip Van Doorslaer) 
Het OHL-bestuur heeft beslist om geen clappers te verdelen voor de thuiswedstrijden van 29/11 en 
21/12, om kerstmutsen te kunnen uitdelen aan de supporters tijdens de laatste wedstrijd van het 
kalenderjaar (21/12). 
De verdeling zelf moet nog georganiseerd worden. Alleszins zijn er al vrijwilligers vanuit de 
supportersfederatie. 
 
Er is meer sfeer met de clappers, maar het is volgens het OHL-bestuur een arbeidsintensief proces in 
zijn geheel , ook  duur omwille van het eenmalig gebruik. De reacties zijn verdeeld als het OHL-
bestuur een peiling naar de mening van de supportersfederatie lanceert. Verschillende suggesties 
worden geformuleerd zoals het verdelen aan de tourniquets of de ingangspoorten van de tribunes. 
Als dusdanig worden alleen clappers verdeeld aan diegenen die ze willen gebruiken.  Volgens het 
OHL-bestuur is er nog geen kwestie of idee om iets te veranderen. 
 
Verdeling gepersonaliseerde sjaals (Jimmy Coenraets) 
Op basis van de ledenlijsten van de supportersclubs in dropbox werden nog een aantal sjaals van 
abonnees gedetecteerd en overgemaakt aan de respectievelijke bestuursleden.   
 
Het OHL-bestuur vraagt om de ledenlijsten van sommige supportersclubs in dropbox te updaten. 
 
Benchmark inzake cateringdiensten bij voetbalmatchen (Filip van Doorslaer) 
Verschillende partijen werden geëvalueerd maar weinigen zijn bereid om zowel frieten, 
hamburgers,… te verkopen en ook telkens bij de thuismatchen aanwezig te zijn terwijl de timing elke 
week kan verschillen. Ook beschikken ze niet allemaal over de nodige accommodaties. 
 
Vanuit de supportersfederatie wordt het voorstel geformuleerd om eventueel 
tewerkstellingsprojecten zoals Den Travak een kans te geven. Uiteraard moeten ze daartoe ingesteld 
zijn. 
 
Gebruik supporterslokaal door OHL in samenspraak met SF (Jimmy Coenraets) 
Het materiaal van de supportersfederatie, zoals de frigoboxen, is behouden en wordt gestockeerd in 
het technisch lokaal achteraan, terwijl de frigo’s in het lokaal zelf mogen blijven staan.  



  
 

 

Bij elke uitwedstrijd zullen de frigoboxen verzet worden. Tijdens de thuismatchen zullen er 
activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden. 
Het lokaal werd vorige vrijdag nog gebruikt om er een tekenhoek voor de kinderen te installeren, 
met succes trouwens. Alle kindjes die een tekening voor de sint maakten, krijgen een attentie van 
OHL toegestuurd.  
Naar de toekomst toe zal het lokaal nog verder aangekleed worden. 
 
De supportersfederatie vraagt om het lokaal beter zichtbaar te maken. 
 
Halfseizoensabonnementen (Filip Van Doorslaer) 
Er werden een 100-tal halfseizoensabonnementen verkocht. 
 
Wat betreft het aantal aanwezige supporters tijdens de wedstrijd OHL-Lokeren van 29.11 is er spijtig 
genoeg een terugval vast te stellen naar 3.400 aanwezigen ondanks alle inspanningen van het OHL-
bestuur. 
 

3. Serveren van dranken – Wet van 01.01.2020 (Peter Onkelinx en Luc Leys) 
 

Peter Onkelinx en Luc Leys geven commentaar bij de presentatie. 
 
Het serveren van dranken in verpakking voor éénmalig gebruik bij publieke evenementen is vanaf 
01.01.2020 verboden! 
 
Twee mogelijke oplossingen: 

ü Gebruik van herbruikbare/herwasbare plastieken bekers 
ü De organisator voorziet een systeem dat garandeert dat minstens 90% van de éénmalige 

verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 2022 zal dat 95% worden. 
 
Welke voor- en nadelen zijn er? 

ü Voordelen: 
• Systeem wassen van de bekers. 

Herbruikbaar – kleinere afvalberg – milieuvriendelijker. 
• Systeem recycleerbare bekers. 

Steeds een nieuwe beker – gewoonte. 
ü Nadelen: 

• Systeem wassen van de bekers. 
Schimmel in de bekers – stockage. 

• Systeem recycleerbare bekers. 
Opvolging van de regels door de supporter – opkuis van het stadion (extra werkkracht). 

 
 
Welke optie kiest de club OHL? 
Alle voor- en nadelen voor beide mogelijkheden werden door OHL afgewogen.  



  
 

 

De club zal waarschijnlijk opteren voor het 2de systeem. Het recycleren van minstens 90% van de 
wegwerpbekers en PET flesjes. 
 
Hoe gaat OHL dit doen? 

ü De club zal de nodige containers voorzien overal in het stadion. 
ü Samen met onze trouwe supporters zullen we de 90% van de recyclage kunnen behalen. In 

plaats van de bekers op de grond te gooien, zal het volstaan om deze in de voorziene 
containers te werpen. 

ü De nodige acties tot sensibilisering van onze supporters zullen vanuit de club op touw gezet 
worden. 

 
Oproep naar de supporters toe 

ü Laat ons samenwerken om ons het doel van de 90% van de recyclage te behalen.  
ü OHL Voetbal een “FEEST” en “SAMEN STERKER” 

 
Reacties 

ü Er werden al contacten genomen met bedrijven voor de aankoop van de bekers. 
ü Blauwe afvalbakken plaatsen. 
ü Bewijzen aan de buitenwereld dat wij als OHL ons doel zullen bereiken. 

 
4. Operations (Peter Onkelinx) 
 

Peter Onkelinx geeft commentaar bij de presentatie. 
 

ü MATCHDAY 
• Match Day Team 
• Draaiboek met verantwoordelijkheden 
• Afspraken leveranciers 
• Toogwerking algemeen 
• Meetings verantwoordelijken 
• Kledij medewerkers àuniforme nieuwe kledij (polo, trui en bodywarmer) 
• Plug & play-changes (T4 – T1 project) 
• Stockbeheer 

 
ü PROJECTEN 

• Afvalbeheer à30 kg per wedstrijd! à samen met de Pro League over oplossing 
nadenken. 

• Flow management 1A & 1B 
• Security 
• Mobiliteit à meer dan 1/4de van de supporters komt met de fiets à fietsstalling 

OHL uitbreiden naar 2000!  
Communicatie zal hier heel belangrijk worden. 

 



  
 

 

 
5. Discriminerende spreekkoren (Jimmy Coenraets en Luc Leys) 

 
Jimmy Coenraets en Luc Leys geven commentaar bij de presentatie. 
 
Wat zijn discriminerende spreekkoren? 

ü Tijdens wedstrijden zijn gezangen en aanmoedigingen toegelaten van zodra deze bedoeld 
zijn om de spelers of de ploeg aan te moedigen. Wanneer gezangen, uitspraken of daden 
niet meer bedoeld zijn om de eigen club aan te moedigen maar om anderen te kwetsen en 
te discrimineren, dan moet de club, verantwoordelijk voor haar supporters, ingrijpen 
volgens de reglementen.  

ü De burgerlijke wetgeving geeft aan dat discriminatie bij wet verboden en strafbaar is. 
Discrimineren is het ongelijk of oneerlijk behandelen van andere personen op basis van 
persoonlijke kenmerken. De antidiscriminatiewet is een strafwet.  
àDus niet enkel racisme, maar elke vorm van discriminatie of oneerlijk behandelen van 
anderen is niet toegelaten (Bv. ‘Vreven janet’, ‘Boeren’). 
 

Daders 
ü Individuen met racistische principes: personen die ook buiten het voetbal racistische 

principes aanhangen. 
ü Fanatieke supporters: gaan op in de strijd. De hevige emoties die gepaard gaan met de 

wedstrijd. 
ü Meelopers: individuen die zonder reële overtuiging deelnemen aan deze handelingen. Als 

motivatie geven zij de groepsdynamiek aan. 
 
Sancties & wie kan ingrijpen? 

ü Bij wedstrijden die vallen onder de organisatie van UEFA, sanctioneert UEFA bij 
discriminerende inbreuken met een (minstens) gedeeltelijke uitsluiting en een boete van 
€50.000.  

ü Wie kan reageren? 
• Federatie (KBVB). 
• Match delegate (neemt notitie en maakt rapporten op). 
• Scheidsrechter: bij discriminerende spreekkoren is de procedure als volgt: 

• Eerst boodschap laten omroepen in het stadion. 
• Wedstrijd tijdelijk onderbreken en de spelers naar de kleedkamers sturen. 
• Staken wedstrijd. 

• Veiligheidsverantwoordelijke. 
• SLO. 
• Steward. 
• Supportersfederatie / verenigingen: kunnen een belangrijke rol spelen in het 

verspreiden van boodschappen naar hun achterban en mee helpen om draagvlak te 
creëren en de sociale context te versterken. Als de club haar beleid rond 
spreekkoren wil opnemen of voorstellen, gaat ze daarom best in gesprek met de 
supportersfederatie.  
 
 
 



  
 

 

Wat gaat OHL doen? 
ü Bottom-up: het beleid van de club in samenwerking met voorbeeldfiguren (binnen de club) 

die een lezing / interactieve workshop geven rond wat kan en mag rond en in het 
voetbalstadion aan de eigen jeugd.  

• Indien de speler op de hoogte is, is het zijn taak om de ouders in te lichten en op de 
hoogte te brengen van wat er moet/mag en niet mag in en rond een voetbalveld. 
Belangrijk is dat we het breder trekken dan het stadion, het voetbalveld en de link 
leggen met het dagelijkse leven. (1 verantwoordelijke binnen elke ploeg)  

ü Top down: het opmaken van een charter en een ethische code (cfr. Club Brugge) 
(https://www.clubbrugge.be/nl/code-ethics) omtrent hoe de club hier tegenover staat en 
wat de reactie  van de club is bij het detecteren van deze elementen. Dit charter kan 
gedragen worden door verschillende spelers van ons eerste elftal alsook door onze fans.  

ü Video ter sensibilisering met verschillende actoren van onze club (jeugd, spelers, 
medewerkers, fans). 

ü Meldpunt activeren. 
 

6. Pyrotechnische middelen (Luc Leys en Jimmy Coenraets) 
 

Luc Leys en Jimmy Coenraets geven commentaar bij de presentatie. 
 
Het gebruik van Pyro is verboden in en rond het stadion! 

ü Dit geldt zowel voor thuiswedstrijden als zeker ook voor uitwedstrijden. 
ü Het verslag van de Match delegate van de wedstrijd Virton-OHL van 8.11.2019, toonde foto’s 

omtrent het gebruik van Pyro. De club OHL kreeg hiervoor een boete van €2.500, omdat hun 
supporters gebruik maakten van Pyro middelen. Dezelfde regel geldt voor spreekkoren, die 
door de Match delegate gemeld worden. 

ü Weet dat indien de club een boete krijgt wegens het gebruik van Pyro middelen door het feit 
van een supporter van OHL, dat deze boete zal verhaald worden op de dader.  

 
Mogelijke gevolgen: 
Steeds meer mensen, in het bijzonder gezinnen met jonge kinderen, durven niet meer naar het 
voetbal te gaan uit angst voor allerlei incidenten.  
Het gebruik van pyrotechnisch materiaal is als een levende bom en de gevolgen zijn niet te overzien 
als ze ontploffen. Dit  kan aanleiding geven tot o.m. brandwonden en gehoorschade! In 2019 waren 
al verschillende gewonden te betreuren. De bondsinstanties gaan uit van een nultolerantie, zelfs 
indien het gooien van pyrotechnisch materiaal het normale verloop van de wedstrijd niet heeft 
beïnvloed. Pyrotechnisch materiaal dat ontstoken wordt in de tribunes is minstens even gevaarlijk, 
want als in de tribunes brand of paniek zou uitbreken, zijn de gevolgen niet te overzien. 
 
Reacties  
Met het geld dat moet betaald worden voor de boetes, kunnen we zeker iets anders doen. Uiteraard 
is ook ons imago belangrijk, want als familieclub moeten we het voorbeeld geven. Als we aansluiten 
bij de waarden van de club, dan moeten we er ons ook naar gedragen. De supportersfederatie heeft 
hier zeker haar rol te vervullen om via de supportersclubs de leden op de hoogte te brengen.   



  
 

 

Vele supporters weten immers niet dat er een wetgeving hieromtrent bestaat en spijtig genoeg zijn 
de vastgestelde problemen in stijgende lijn.  
OHL neemt zijn taak als rolmodel in de maatschappij ter harte en een communicatie op de website is 
in voorbereiding. 
 

7. Sfeergroep (Jimmy Coenraets) 
 

ü Er is op 25.11.2019 een meeting van de sfeergroep geweest. Het is volgens het OHL-bestuur 
niet de bedoeling hiervan een verslaggeving te doen. Acties zullen in de federatie 
voorgesteld worden als ze concreet zijn. Marc Van Eylen vraagt om het verslag door te 
spelen aan de afgevaardigden binnen de supportersfederatie. Jimmy Coenraets heeft er 
principieel geen bezwaar tegen en zal tegen volgende vergadering de beslissing meedelen. 

ü Nog niet alle tribunes zijn vertegenwoordigd in de sfeergroep. Geïnteresseerden kunnen nog 
aansluiten. 

 
8. Leicester-trip naar Leuven  en trip van Leuven naar Leicester (Jimmy Coenraets) 

 
Het OHL-bestuur doet voorstellen zowel wat de timing als organisatie van de trip betreft. De 
supportersfederatie krijgt hierbij tijdens de vergadering inspraak en volgende afspraken worden 
genoteerd: 

ü De trip zal doorgaan op vr 20, zat 21 en zon 22 maart 2020. Er is dus gekozen voor 3 dagen 
omdat de verplaatsing op zich heel zwaar is. Mogelijk valt dit samen met een wedstrijd van 
de play-offs waarvan de data pas gekend zijn in februari, maar dit is het enige weekend dat 
nog kan. 

ü Tijdens de vergadering wordt overeen gekomen dat de deelnemers die er vorige keer bij 
waren nu niet meer mee kunnen. Alleen het bestuur van de supportersfederatie, die de 
organisatie tijdens de trip in 2018 op zich nam, wordt door het OHL-bestuur nog in 
overweging genomen. Mensen met een beperking kunnen hun begeleider meenemen. 

ü Betalende optie mogelijk. 
ü Volgende vergadering concrete informatie. 

 
9. Kerstmarkt (Yasmine Keyaerts en Fabian Mentink) 

 
Op zaterdag 21 december 2019, bij de wedstrijd OHL-Virton, wordt naar jaarlijkse gewoonte de OHL-
kerstmarkt georganiseerd. 
Timing : 

ü Opbouw van alle standen van de kerstmarkt: 17u00. 
ü Kerstmarkt start om 19u00 bij opening van het stadion. 
ü 20u30 wedstrijd: OHL-Virton. De standen zullen bewaakt worden door de stewards 

(waardevolle spullen meenemen). 
ü 21u15 rust: we houden de kerstmarkt terug open. 
ü Na de wedstrijd: 22u15: kerstmarkt nog geopend tot 00u00. 
ü Vanaf 00u00 wordt iedere stand door de standhouders persoonlijk afgebouwd! 



  
 

 

Praktisch: 
ü Iedere stand krijgt 1 parkingticket van OHL toegestuurd via en dient afgeprint te worden en 

ter controle voorgelegd aan de ingang. 
ü De tenten worden voor de standhouders opgezet. Zij hoeven alleen nog de gevraagde tafels 

en stoelen te zetten (materiaal achter de poort tussen T1 en T4). 
ü Vuilzakken worden voorzien aan elke stand. 

 
Alle supportersclubs wordt gevraagd naar het vermogen (elektriciteit) dat elkeen nodig heeft voor 
het uitbaten van hun stand.  

Grondplan en overzicht van alle standen die zullen uitgebaat worden tijdens deze kerstmarkt: 
 

 
 
 
Stand 1: SC Eendracht Leuven 
• Verantwoordelijke Ivan Peeters: ivan.peeters8@telenet.be 
• Stand: verkoop hotdogs, limoncello, amaretto 
 
Stand 2: SC Pigeon D’or 
• Verantwoordelijke: Jordy Vanderveken: jordy_vanderveken@hotmail.com 
• Stand: escargots – hasseltse koffie 
 
Stand 3: SC Den Dreef 
• Verantwoordelijke Filip Elsen: f.elsen@scarlet.be 
• Stand: koffie amaretto, koffie rum, jagermeister? ,cava framboise 
 
 



  
 

 

Stand 4: SC Leuven Lads 
• Verantwoordelijke: Vincent Vanhentenryck: vanhentenrykvincent@gmail.com 
• Stand: jagermeister/jagerbombs/torobombs 
 
Stand 5: OHL Old Stars 
• Verantwoordelijke: Marc Houthuys: marc.houthuys2@telenet.be 
• Stand: infostand fotomateriaal, verkoop bakharing, limoncello, goulashsoep 
 
Stand 6: LCDB 
• Verantwoordelijke: Dylan Machiels: dylanmachiels5@gmail.com 
• Stand: wintercavabar 
 
Stand 7: Vak K 
• Verantwoordelijke: Dylan machiels dylanmachiels5@gmail.com 
• Stand: verkoop merchandising Vak K 
 
Stand 8: SC Louvaniste 
• Verantwoordelijke Marc Van Eylen: m.vaneylen@louvaniste.be 
• Stand: pannenkoeken & warme chocomelk 
 
Stand 9: Younited Leuven 
• Verantwoordelijke Hannes Geysen Hannes: Geysen@cawoostbrabant.be 
• Stand: croques, worstenbroodje 
 
Stand 10: Verdeling sjaals 
• Verantwoordelijke: Guido Struyven: guido.struyven@itcm.be 
• Stand: verdeling sjaals 
 
Stand 11: Fanshop OHL 
• Verantwoordelijke Chantal Broux: fanshop@ohl.be 
• Stand:verkoop fanshop materiaal 
 
Stand 12: Jenevertent OHL 
• Stand: uitdelen gratis jenever supporters (door 3? spelers) 
o 2 studenten (18u30 aanwezig) 
 
Stand 13: Podium 
 
Stand 14: Ziekenhuisschool Leuven 
• Verantwoordelijke: Pieter Devos: pieter.devos@uzleuven.be 
• Stand: soep & koffie speciale , blikkenwerken & vogelpik (op de blikken & vogelpik foto’s van 
de spelers) 
 
 



  
 

 

Stand 15: ZIL (zwerfkatten in Leuven) 
• Verantwoordelijke: info@zwerfkatinleuven.be 
• Stand: verkoop ZIL spulletjes, snoepjes, mintjes, stickers & pennan 
 
Stand 16: Greenstars OHL 
• Verantwoordelijke: Nathalie Lontie : lontie70@gmail.com 
• Stand: Spekfakkels 
 
Stand 17: Belgisch nationaal Powerchair hockey team 
• Verantwoordelijke Seppe Hemerijckx : seppedroes@hotmail.com 
• Stand: verkoop kersthuisjes gevuld met pralines 
 

10. Varia/Rondvraag 
 

ü Stadiontoer (Jimmy Coenraets) 
Bedoeling is om de stadiontoer nieuw leven in te blazen met de supportersfederatie als 
testcase. 
 

ü Acties tijdens de wedstrijd OHL-Virton van 21.12.2019 (Filip Van Doorslaer) 
1 ticket kopen + 1 gratis. 
Elke abonnee krijgt eveneens 1 gratis ticket. 
DJ op de kerstmarkt. 
 

ü Pluim voor OHL-bestuur (Marc Van Eylen) 
Lovende woorden voor het nieuwe OHL-bestuur en meer bepaald voor de SLO die de taak 
van zijn voorganger heel goed overgenomen heeft. Nog nooit hebben we meegemaakt dat 
het OHL-bestuur zo talrijk en geïnteresseerd aanwezig is op de vergaderingen met de 
supportersfederatie! 
 

ü Balustrade in het midden van de tribune (Octaaf Duerinckx) 
Herhaaldelijk werd al gevraagd om een balustrade in het midden van de brede trappen in de 
tribunes te plaatsen om valpartijen te voorkomen. Volgens de veiligheidsverantwoordelijke 
mag dit niet en heeft alles  te maken met de evacuatie. Andere oplossingen worden 
onderzocht. 
 

ü Sinterklaas (Octaaf Duerinckx) 
Tijdens de wedstrijd OHL-Lokeren van 29.11.2019 kwam de sint een eerste keer op bezoek, 
maar mocht de aftrap niet geven. Dit had te maken met het feit dat diegene die de aftrap 
ging geven donkerhuidig was.  
 

ü OHL-Union omtrent uitvallen verlichting (Filip Van Doorslaer) 
Uitspraak is voorzien voor einde van deze week. 
 
 



  
 

 

ü Communicatie gekwetsten (Filip Elsen) 
Er wordt opgemerkt dat er weinig communicatie is rond de gekwetste spelers. 
 

ü Staketsel supporters met een beperking (Thalia Van Neste) 
Er wordt gevraagd naar de beslissing inzake het plaatsen van een staketsel om de supporters 
met een beperking onder de dug-out te beschermen. Er werd volgens het OHL-bestuur 
gekozen worden voor een plexi-wand en zou volgende week klaar zijn. 
 

ü Ingang stadion supporters met een beperking (Thalia Van Neste) 
De supporters met een beperking stellen voor om het stadion te betreden langs de oude 
perszaal waar ze ook naar de WC gaan en iets kunnen drinken. Dit is echter door de 
scheidsrechter verboden tijdens de wedstrijd zelf omdat ze de spelers op het terrein kunnen 
hinderen. 
Het OHL-bestuur zal de situatie onderzoeken. 
 
 

Volgende vergadering dinsdag 7 januari 2020 om 19 uur. 
 
 
 
 
 
Hortense Goemans   Octaaf Duerinckx   Vincent Goovaerts 
Secretaris O-Hasj-El   Ondervoorzitter O-Hasj-El  VoorzitterO-Hasj-El 
 


