Werkingsverslag 2020 Last Post Association vzw
De Last Post Association vzw is een onafhankelijke Ieperse non-profitorganisatie, bestuurd
door vrijwilligers. Deze vereniging organiseerde de eerste Last Postplechtigheid op maandag
2 juli 1928, en is nog steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van dit unieke
eerbetoon onder de Menenpoort in Ieper.
Dit document is het werkingsverslag voor het jaar 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), het 92e
jaar in de werking van de Last Post Association.

1. De plechtigheden
De dagelijkse Last Postplechtigheden werden elke avond van 2020 om 20.00 uur uitgevoerd
onder de Menenpoort.
Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft de Last Post Association alles in het werk gesteld om
de continuïteit van de dagelijkse plechtigheid te blijven garanderen. Dit was niet altijd evident
vermits door de uitbraak van corona geen enkele activiteit meer mocht doorgaan.
Echter door lobbywerk, alsook door de tussenkomst van de Ieperse burgemeester op het
hogere politieke echelon, werd de uitzondering bekomen.
De nodige maatregelen werden genomen om, wanneer publiek onder de poort toegelaten
mocht worden, de social distance van 1,5 meter te garanderen. Daartoe werden stippen
aangebracht op het voetpad onder de Menenpoort en op de brug.

De Last Post Association is bijzonder tevreden en fier dat het unieke dagelijkse eerbetoon
aan de gesneuvelden steeds is kunnen blijven doorgaan.
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Hierbij een chronologisch overzicht van het bijzondere jaar 2020:
-

14 maart 2020: plechtigheid beperkt tot enkel de Last Post en zonder publiek
18 maart 2020 - 11 mei 2020: slechts 1 klaroener, enkel de Last Post en geen publiek
vanaf 11 mei 2020: dagelijks 3 klaroeners, enkel de Last Post en geen publiek
1 juli 2020: maximaal 400 toeschouwers
28 juli 2020: maximaal 200 toeschouwers
29 oktober 2020 tot 31/12/2020: 2 klaroeners, geen publiek
De maatregelen blijven van kracht in 2021.

Hieronder het overzicht van de belangrijkste plechtigheden onder de Menenpoort in 2020:
-

01/07/2020: Opnieuw publiek toegelaten na lockdown van 3 ½ maand.
13/07/2020: Afscheid van Shane Arndell (militair attaché Nieuw-Zeeland)
31/07/2020: Ambassadeur Gregory Andrews van Nieuw-Zeeland
06/09/2020: Herdenking van de bevrijding van Ieper WOII
09/09/2020: Tonny Desodt 25 jaar klaroener en afscheid van Ambassadeur Gregory
Andrews van Nieuw-Zeeland
11/09/2020: Peter Slosse OBE, Christophe Onraet MBE en Erwin Ureel MBE
29/09/2020: Lieutenant General Greg Bilton, Chief of Joint Operations (Australië)
07/10/2020: Ambassadeur Diana Reaich van Nieuw-Zeeland
11/11/2020: Wapenstilstand
29/12/2020: 32.000e Last Post

Doordat de Last Post Association erin geslaagd is de continuïteit van de ceremonie te
handhaven, heeft de organisatie veel mediabelangstelling genoten in binnen- en buitenland
en vele steunbetuigingen en blijken van bijzondere appreciatie ontvangen.
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2. Enkele opmerkelijke feiten van het werkjaar
-

Herdenking VE-Day – 08/05/2020

De herdenking viel volop in de 1e lockdown van 2020. Er waren slechts 4 aanwezigen onder
de poort en 3 klaroeners. Schepen Desmadryl legde namens de Stad Ieper een krans neer.

-

Opnieuw publiek toegelaten – 01/07/2020

De eerste lockdown duurde uiteindelijk 3 ½ maand. Tijdens een groot deel van deze periode
waren ook de niet-essentiële verplaatsingen verboden zodat vaak alleen de medewerkers
van de Last Post Association en de politie aanwezig waren onder en rond de Menenpoort.

Vanaf 1 juli 2020 mochten opnieuw 400 mensen aanwezig zijn op de Last Post. Voorafgaand
werden er, met medewerking van de Stad Ieper, stickers op de vloer gekleefd zodat alle
aanwezigen op 1 ½ meter afstand van elkaar konden staan. Ook werden extra stickers

Last Post Association, Ieper – Jaarverslag 2020 – www.lastpost.be

3

aangebracht tussen de Menenpoort en de leeuwen. En met extra nadars werden de andere
toeschouwers ook op 1 ½ meter van elkaar geplaatst. Van zodra de volledige capaciteit
ingenomen was, werd, met medewerking van de politie, de omgeving rondom de
Menenpoort afgesloten en werden geen extra toeschouwers meer toegelaten. Aan iedereen
werd gevraagd om een mondmasker te dragen.
Op 1 juli 2020 mocht de Last Post Association het Ieperse stadsbestuur, de Ambassadeurs
van Australië, Canada en Nieuw-Zeeland en vertegenwoordigers van de Britse Ambassade,
de CWGC, de British Legion en diverse andere instanties verwelkomen. Hun aanwezigheid
was een bijzonder teken van waardering voor het niet onderbreken van de dagelijkse
plechtigheid.

-

Afscheid Shane Arndell (New Zealand Defence Force) – 13/07/2020

Op maandag 13 juli 2020 nam de Last Post Association afscheid van Captain Shane Arndell
van de New Zealand Defence Force die de voorbije jaren vele malen de Last Post
bijwoonde.
-

Nieuwe promotiefilm Toerisme Ieper – 13/07/2020

De Last Post Association verleende haar medewerking aan de opnames voor de nieuwe
promotiefilm voor Ieper die door Toerisme Ieper werd gerealiseerd.
-

Herdenking bevrijding Tweede Wereldoorlog – 06/09/2020

Op zondag 6 september 2020 werd de bevrijding van Ieper na de Tweede Wereldoorlog
herdacht. De Koninklijke Harmonie De Vijverzonen uit Dikkebus zorgde voor de muzikale

Last Post Association, Ieper – Jaarverslag 2020 – www.lastpost.be

4

omlijsting. Sinds de start van de COVD-19 maatregelen tot eind 2020 zijn zij de enige band
die in 2020 onder de Menenpoort heeft deelgenomen aan de Last Post.
-

Afscheid Ambassadeur Gregory Andrews (Nieuw-Zeeland) – 09/09/2020

Op woensdag 9 september 2020 nam de Last Post Association afscheid van Gregory
Andrews, de Ambassadeur van Nieuw-Zeeland. Ook hij woonde vele malen de Last Post bij
onder de Menenpoort en was een graag geziene gast in Ieper, maar ook in de ruimere
omgeving.
-

Tonny Desodt, 25 jaar klaroener - 09/09/2020

Klaroener Tonny Desodt speelde zijn allereerste Last Post op zaterdag 9 september 1995.
Op woensdag 9 september 2020 was hij precies 25 jaar klaroener van de Last Post
Association. Proficiat Tonny voor uw inzet de afgelopen 25 jaar om de gesneuvelden te
blijven herdenken.
-

Peter Slosse OBE, Christophe Onraet MBE en Erwin Ureel MBE – 11/09/2019

Op vrijdag 11 september 2020 reikte de Britse overheid een aantal hoge onderscheidingen
uit aan Peter Slosse (OBE), Christophe Onraet (MBE) en Erwin Ureel (MBE) voor hun rol en
inzet om de gesneuvelden te blijven herdenken. Zij waren, samen met de Britse
Ambassadeur, te gast op de Last Post en kregen een geschenk overhandigd.
-

Lieutenant General Greg Bilton, Chief of Joint Operations (Australië) – 29/09/2019

Op donderdag 29 september 2020 was Lieutenant General Greg Bilton, Chief of Joint
Operations (Australië) te gast onder de Menenpoort.
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-

Ambassadeur Diana Reaich van Nieuw-Zeeland – 07/10/2020

Op woensdag 7 oktober 2020 verwelkomde de Last Post Association mevrouw Diana
Reaich, de nieuwe Ambassadeur van Nieuw-Zeeland. Tijdens haar eerste officiële opdracht
in ons land legde zij samen met Defence Attaché Kolonel Rian McKinstry een krans neer
tijdens de plechtigheid.
-

Wapenstilstand: 11 november 2020

Op Wapenstilstand 2020 werd om 11.00 uur een speciale Last Post gehouden met slechts 4
deelnemers, namelijk federaal premier Alexander De Croo, Iepers burgemeester Emmily
Talpe, CWGC-area director Geert Bekaert en Benoit Mottrie namens de Last Post
Association. Klaroener Tonny Desodt speelde de Last Post en de Reveille en Gil Vermeulen
verzorgde het lament. De plechtigheid was via livestream te volgen op de Facebookpagina
van de Last Post Association en vond ook heel wat weerklank in de lokale en nationale pers.

Het concert The Great War Remembered dat de Last Post Association traditioneel
organiseert op Wapenstilstand, werd in 2020 geannuleerd omwille van COVID-19.
-

32.000e Last Post – 29/12/2020

Op donderdag 29 december 2020 vond de 32.000e dagelijkse Last Post plaats. De
plechtigheid was via livestream te volgen op Facebook.
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3. De medewerkers
Het jaar 2020 was het 92e jaar in de werking van de Last Post Association.
Op 31/12/2020 bestond de organisatie uit 27 personen, namelijk:
-

Raad van bestuur (3): Benoit Mottrie, Guy Gruwez en Philippe De Bruyn

-

De leden:
o Werkende leden (9): Carl Denys, Philippe Dochy, Mathieu Mottrie,
Jacky Platteeuw, Patrick Donck, Charles Vermeulen, Jacques Ryckebosch,
Hans De Keyser, Cédric Jacques

-

Klaroeners (6): Rik Vandekerckhove, Raf Decombel, Tonny Desodt, Jan Callemein,
Christophe Wils en Filip Deramoudt.

-

Pipers (2): Pierre Dervaux en Gil Vermeulen

-

Ceremonial-assistants (4): Brian Claeys, Emmanuel Waelkens, Gilbert Denturck
en Youri Van Miegroet (vanaf 18/02/2020)

-

Fotograaf (1): Francis Vanwynsberghe

-

Secretariaat (2): Ian Connerty en Jan Matsaert

4. Werking LPA
Wat de interne organisatie betreft, werkt de Last Post Association met haar voltallige
bestuursploeg voortdurend verder aan het optimaliseren van de werking en het verzorgen
van de plechtigheden.
Het secretariaat van de Last Post Association werd verder verzorgd door Ian Connerty en
Jan Matsaert.
-

Vaste repetitie klaroeners

De maandelijkse repetitie voor de klaroeners en de kandidaat-klaroeners werd enkele malen
verder georganiseerd, maar werd opgeschort na het in voege treden van de
coronamaatregelen.
-

Subsidie Vlaanderen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, verleende
begin januari 2018 een subsidie van 60.000 EUR aan de vzw Last Post Association. Dit voor
de versterking van de administratieve en organisatorische capaciteit in 2018, maar ook voor
de periode na de herdenking, voor de jaren 2019 en 2020. Dankzij deze steun kan de Last
Post Association een blijvende kwaliteitsvolle organisatie van de internationale ontvangsten
en speciale aangelegenheden garanderen. Daarmee wordt ook de internationale positie
benadrukt van Vlaanderen, en Ieper in het bijzonder, als topbestemming voor het
herdenkingstoerisme.
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-

Ledenwerving

Een bijzondere inspanning werd ook in 2020 gedaan voor het aanvullen en screenen van de
contacten en leden in de database van de Last Post Association. De database bevat
momenteel ± 11.300 contacten.
Hieronder het aantal leden van de Last Post Association in de voorbije jaren:



aantal lifetime leden: 82 op 31/12/2020 (+ 9 in 2020)
aantal leden:







2015: 441
2016: 540
2017: 687
2018: 790
2019: 726
2020: 702

Per 31/12/2020 waren er in totaal dus 784 leden en lifetime leden.
Het ledenaantal steeg met 22 % in 2016, met 27 % in 2017 en met 15 % in 2018, maar
daalde in 2019 met 6,50 % en met 3,3 % in 2020. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
Last Post Association gedurende grote delen van 2020 slechts een zeer beperkt aantal of
geen bezoekers kon verwelkomen.
Website
In 2020 werd gestart met de werkzaamheden om de website en het achterliggende beheer te
vernieuwen. De huidige website en beheer dateren immers van 2014. Alle fotomateriaal
werd gearchiveerd alsook de maandkalenders vanaf 2007 tot heden.
De noden en de wensen van de Last Post Association werden grondig onderzocht en
beschreven. De structuur van de nieuwe website werd bepaald, ontworpen en bijgestuurd tot
een future-proof concept met attractieve lay-out, een intuïtieve ledenwerving en een
geïntegreerde webshop.
De nieuwe website met bijhorend beheer zullen in 2021 operationeel worden.
Last Post App
De Last Post App staat blijvend ter beschikking via de App Store en Google Play. De app
kon rekenen op de belangstelling van ± 3.600 gebruikers in 2020.
Sociale media
De Last Post Association doet inspanningen om aanwezig te zijn op de sociale media.
Hiermee verstrekt de vereniging de nodige info aan bezoekers, aan de leden en mensen die
de vereniging volgen op deze media.
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Enkele cijfers:





Facebook: 22.604 likes op 15/04/2021 (+36,4 % tegenover 2019)
Twitter: 2.329 volgers op 15/04/2021 (+10 % tegenover 2019)
YouTube: 471 abonnees op 15/04/2021 (+ 67,6 % tegenover 2019)
Instagram: 1.284 volgers op 15/04/2021 (+ 414 % tegenover 2019)

Archiefwerking
Via CO7 werd in 2020 een permanente toegang tot de website www.historischekranten.be
verkregen. Vanaf 1928 tot 1990 werden jaar per jaar alle vermeldingen van de Last Post aan
de Menenpoort overlopen en werd alle relevante informatie geïnventariseerd in een
Excelbestand met vermelding van jaar, maand, datum, onderwerp en bronnen en of er
fotomateriaal is. Het bestand omvat hierdoor intussen meer dan 800 records, is
doorzoekbaar en wordt op continue basis bijgewerkt.
Een aantal recente documenten van de Last Post Association werden in 2020 toegevoegd
aan het archief dat bij het Ieperse Stadsarchief in bewaring is. En een digitale kopie van een
aantal foto’s van gewezen persfotograaf Gilbert Bossaert kon digitaal verkregen worden via
de medewerkers van het Stadsarchief.
De Last Post Association bezorgde ook een aantal foto’s aan het Cultuurcentrum Ieper in het
kader van de overzichtstentoonstelling 10 jaar Het Perron die in 2021 zou plaats vinden.
Infobord LPA
In oktober 2020 werd het informatiebord aan de hoek met de Bollingstraat vernieuwd. Dank
aan de Commonwealth War Graves Commission voor hun medewerking.
De Last Post Association bezorgde ook een aantal aandachtspunten met betrekking tot het
restauratiedossier en het beheersplan voor de Menenpoort dat door de CWGC wordt
opgevolgd.

5. Dank
De Last Post Association wenst iedereen te danken die heeft bijgedragen om het werkjaar
2020 tot een goed einde te brengen:
Stad Ieper: bijzondere dank aan burgemeester Emmily Talpe, schepen Diego Desmadryl en
het Stadsbestuur van Ieper voor de steeds vlotte en aangename samenwerking in 2020. De
medewerking van de Stad Ieper was in het COVID-jaar 2020 cruciaal voor de continuïteit van
de dagelijkse plechtigheid. Verder kan de Last Post Association altijd rekenen op de diverse
stadsdiensten zoals toerisme, cultuur, technische dienst, enz.
Daarnaast mag ook de inzet van de politie niet vergeten worden: zij leggen immers dagelijks
het verkeer stil vanaf 19.30 tot 20.15 uur. Een bijzonder woord van dank voor de bijzondere
inspanningen van alle politiemensen is hier dus zeker op zijn plaats.
De Last Post Association wil ook het volledige team van medewerkers van de
Commonwealth War Graves Commission danken voor hun inzet en medewerking.
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Een groot woord van dank voor alle medewerkers:
-

-

De 6 klaroeners die gedurende hun dienstweek elke dag plichtsbewust aanwezig zijn.
De twee teams van klaroeners bestaan uit Rik, Tonny en Filip enerzijds, Raf, Jan en
Christophe anderzijds. Maar de teams konden gedurende een groot deel van 2020 niet
samen blazen omwille van de coronamaatregelen.
De 4 ceremonial assistants voor hun trouwe inzet. Door de grote volkstoeloop, maar nog
meer door COVID-19 in 2020, was hun aanwezigheid essentieel om de continuïteit van
de plechtigheid te verzekeren.
Pipers Pierre Dervaux en Gil Vermeulen die aanwezig zijn op speciale plechtigheden.
Alle bestuursleden voor hun bijdrage op diverse domeinen.
Ian Connerty en Jan Matsaert die het secretariaat op zich nemen.
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