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Affligem, 02 Feb 2022

Beste Rijders,

Vooreerst biedt voltallig bestuur u, alsook uw families en naasten, de allerbeste wensen voor het jaar 2022 aan. Een jaar

waarvan iedereen hoopt dat dit (eindelijk) hét jaar van de bevrijding zal worden. Helaas beslist het virus hier misschien anders

over want we worden nog maar eens belaagd door een nieuwe variant die blijkbaar als drieling optreedt. Dankzij de goed

verlopende vaccinatie mét boosterprik (maar spijtig genoeg niet in overal ter wereld) en de (schijnbaar) iets lagere agressiviteit

van de nieuwe variant(en) valt de schade momenteel nog mee.

We hopen alvast op een gunstige evolutie van de strijd tegen deze pandemie. De 2 voorbije jaren kon enkel een beperkte

delegatie van ons bestuur en vaandeldrager deelnemen aan herdenkingen en bijeenkomsten. Met de vandaag geldende

maatregelen zijn deze opnieuw met publiek/leden mogelijk, weliswaar onder voorwaarden. Dit geeft perspectief en laat een

voorzichtige planning 2022 toe.

Hieronder een voorlopige kalender van de eerstkomende geplande activiteiten met ledendeelname in 2022. Deze activiteiten

gaan door ONDER VOORBEHOUD van wijzigende regels, hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

Breng in ieder geval uw mondmasker mee en draag het volgens de geldende voorschriften.

Heb ook steeds uw CST (op smartphone of papier) op zak want dit wordt gevraagd als onze activiteiten worden gecombineerd

met een receptie of maaltijd.

1. Lidmaatschap en lidgeld

Het lidgeld 2022 voor de Verbroedering werd vastgesteld op 10 €. De leden kunnen eveneens vrijblijvend lid worden van de

Koninklijke Vereniging van Oud-strijdersverbroederingen (KVOV dat het tijdschrift “België Eerst” uitgeeft) door het betalen
van een bijkomend bedrag van 6,00 €.

De leden hebben dus de mogelijkheid om hun bijdrage te moduleren (met of zonder KVOV):

- enkelvoudig lidgeld KVRA: 10 €
- lidgeld KVRA + vrijblijvend lidmaatschap KVOV: 10 € + 6 € = 16,00 €

Graag uw lidgeld storten op rekening BE40-0013-1983-6863 GEBABEBB van de Verbroedering van de Rijdende Artillerie

VOOR 25 Feb 2022, met vermelding van de gekozen formule “KVRA 2022” of “KVRA + KVOV 2022”.

2. Dag van de Vliegende Kanonniers

Op uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen van de stad LEUVEN, gaat de dag van de Vliegende

Kanonniers door op zaterdag 05 Mar 2022 volgens onderstaand programma (*). Wij hopen in ieder geval dat alles kan

doorgaan om jullie (met partner) talrijk te mogen verwelkomen. Traditiegetrouw begroeten we hierbij eveneens een delegatie

KVOO LEUVEN (Koninklijke Vereniging Oprustgestelde Officieren).

a. Programma (*)

1100 Hr : Verzameling der genodigden aan St Maartensdal.

1115 Hr : Plechtigheid aan het monument



1130 Hr : Optocht van het monument naar het Stadhuis

1145 Hr : Groepsfoto en receptie in de wandelzaal van het Stadhuis

1230 Hr : Lunch in het restaurant

(*) Onder voorbehoud van mogelijke programmawijziging door schrapping van deelactiviteiten (zoals optocht en

receptie stadhuis) of zelfs volledige annulatie i.f.v. de COVID-richtlijnen, een beslissing hierover wordt verwacht tegen

half februari.

b. Lunch

De lunch gaat door in het restaurant «De Klimop», Martelarenplein ,5, op 10 minuten te voet van het stadhuis. De prijs

alles inbegrepen bedraagt 50 Euro per persoon.

Vergeet zeker niet je mondmasker en covid safe ticket mee te brengen!

Menu zie inschrijvingsformulier.

Een transportmogelijkheid tussen stadhuis en restaurant voor de minder mobiele genodigden wordt nog onderzocht maar

kan niet gegarandeerd worden.

c. Bevestig uw deelname aan deze activiteit en maak uw menukeuze via het beschikbare inschrijvingsformulier op 1 van

de volgende manieren:

- Online via deze rechtstreekse link: https://forms.gle/UaBWQdv394BzQKPF9

- Online op de website www.kvra-frach.be - rubriek mededelingen

- Bijl A in te vullen en terug te sturen aan de secretaris vóór 25 Feb 22 = secretaris.kvra@gmail.com of bpost.

d. Vergeet niet het gepaste bedrag storten in geval van deelname aan de lunch VOOR 25 Feb 2022.

Enkel uw betaling geldt als definitieve inschrijving voor de lunch.

3. Om te noteren in uw agenda

30 april 2022 – Algemene Vergadering (AV) KVRA-FRACh met standing/sitting lunch in onze A17.

Indien het virus opnieuw verplicht om onze AV uit te stellen wordt gemikt op de alternatieve datum van op 25 Jun 22.

24 september 2022 – familie-BBQ in A17

Er wordt nog gesleuteld aan de planning van de andere activiteiten (zoals reünies 17RA/18RA/19ACh en kaartavonden).

De deelname van ons bestuur en vaandel aan herdenkingen (KORTRIJK, GELUWE, LEUVEN, HALEN, OUD-

STUIVEKENSKERKE, LONDEN, BRASSCHAAT en omgeving) wordt verder uitgewerkt.

Het bestuur kijkt ernaar uit om iedereen binnenkort gezond en wel terug te zien, zij het dan in veilige omstandigheden.

Zorg goed voor jezelf en voor uw naasten.

Met Rijdersgroet !

Erik DE MUYNCK

Erekolonel

Voorzitter KVRA-FRACh


