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BELANGRIJK BERICHT ! 

PARKEER EVEN UW DRUKKE BEZIGHEDEN ! 

 
 
Geacht lid 
 
Zoals je misschien al weet werd er achter de schermen het voorbije jaar hard gewerkt aan een interne 
vernieuwing van onze vereniging, want hoewel de Kring een dame is van ondertussen 115 jaar oud zijn we ons 
ervan bewust dat het nodig is om haar soms terug “uit te vinden”. 
 
Zo werden o.a. de statuten herschreven dat ons nu de mogelijkheid biedt om partnerships aan te gaan met 
ondernemingen voor het organiseren van activiteiten.   
 
Het eerste tastbare bewijs hiervan was de “causerie” die vorige maand heeft plaatsgevonden met als onderwerp 
“kerntakenplan: politietaken uitbesteden aan private partners, een goede zaak of niet?”  met niemand minder 
dan Jan Jambon, Vice-Eersteminister, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken als gastspreker.  U kan 
gerust een kijkje nemen op onze website waar u wat foto’s kan terugvinden van de causerie.  
 
De reacties van de aanwezigen waren unaniem lovend wat ons deed besluiten om dit in 2017 zeker terug te 
herhalen. 
 
Uiteraard blijven we vasthouden aan de gekende tradities zoals het Kringweekend, het Kringdiner en de Culinaire 
BBQ, maar daarnaast willen we vooral ook werken rond leiderschap en ook maatschappelijke vraagstukken niet 
uit de weg gaan. 
 
Dit kan onder de vorm van trainingen, studiedagen of seminaries die we hierover organiseren maar bijvoorbeeld 
ook door bedrijfsbezoeken. 
 
Het spreekt voor zich dat we daarnaast niet zullen twijfelen om de belangen van onze leden te verdedigen daar 
waar nodig. 
 
Om dit alles wat in de verf te zetten nodigen wij u en uw partner uit op onze nieuwjaarsreceptie met een hapje 
en een drankje die zal plaatsvinden met zicht op de Schelde in DE KAAI, Rijnkaai 94 te 2000 Antwerpen (www.de-
kaai.be) op dinsdag 24/01/2017 van 16:00 tot 20:00 uur. 
 
Wij vragen u wel vriendelijk om vooraf uw lidgeld voor 2017 te storten op onze rekening IBAN: BE38 2200 9713 
9472 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van Naam, Voornaam + “Lidgeld 2017”. Op die manier kan u meteen 
profiteren van de “vroegbetaalkorting” van €5 en betaalt u slechts €40 euro! 
 
Wij hopen u alvast te mogen ontmoeten !  
 
Met hartelijke groeten 
 
Het bestuur KKOLP vzw 
 
Ps: het zou fijn zijn dat u uw aan- of afwezigheid even zou melden via kkolp@kringofficieren.be  
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