Werkingsverslag 2018 Last Post Association vzw
De Last Post Association vzw is een onafhankelijke, non-profit organisatie, 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 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018), het 90e
jaar in de werking van de Last Post Association.

1. De plechtigheden
De dagelijkse Last Postplechtigheden werden elke avond van 2018 om 20.00 uur uitgevoerd
onder de Menenpoort. Ook nu werden deze door heel veel toeschouwers bijgewoond.
Een overzicht van de belangrijkste plechtigheden onder en buiten de Menenpoort in 2018:
-

17/01/2018: Brigadier E. Williams & Brigadier C. Parsons NZDF London
29/01/2018: Afscheid van Commander Emma Gaudry en Sophie Rice (Australië)
14/02/2018: Ron Mark, Minister van Defensie van Nieuw-Zeeland
05/03/2018: Joseph Mwanamvekha, Minister van Landbouw van Malawi en Geert
Bourgeois, Minister-President Vlaanderen
19/03/2018: Wolfgang Schneiderhahn, Voorzitter Volksbund für Kriegsgräbe Fürsorge
24/03/2018: UCI & organisatie Gent-Wevelgem
04/04/2018: De 31.000e Last Post
06/04/2018: Lieutenant General Richard Nugee, Chief of Defence People UK
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-

09/04/2018: Dr. Brendan Nelson, Australian War Memorial
13/04/2018: Winston Peters, Minister van Buitenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland
23/04/2018: England Rugby Football Union
23/04/2018: Delegatie Last Post Association naar New York
25/04/2018: Anzac Day
27/04/2018: Major General Greg Melick, Australian War Memorial
28/04/2018: Delegatie Parlement Nieuw-Zeeland
08/05/2018: Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog
11/05/2018: 100 km van Ieper
31/05/2018: Australian Cricket Team
16/06/2018: Order of St John & St John Ambulance
30/06/2018: Lieutenant Governor Judy M. Foote, & Dwight Ball, Premier of
Newfoundland-Labrador
- 05/07/2018: 90 Jaar Last Post Association

-

06/07/2018: Andrew King, burgemeester van Hamilton (Nieuw-Zeeland)
16/07/2018: Delegatie Parlement Nieuw-Zeeland
08/08/2018: The Great Pilgrimage 90
23/08/2018: De Ambassadeur van Polen
24/08/2018: De Vierdaagse van de IJzer
27/08/2018: Gerdi Verbeet, nationaal voorzitter Comité 4 & 5 mei (Nederland)
07/09/2018: Band of the Scots Guards
03/10/2018: Victoria Police Shrine Guard (Australië)
24/10/2018: COMECE (Commissie van Bisschoppen bij de Europese Unie)
05/11/2018: De inhuldiging van de replica-leeuwen van de Menenpoort en herbegrafenis
van twee onbekende Australische soldaten

Werkingsverslag 2018 Last Post Association vzw – Meer info: www.lastpost.be

2

- 09 & 11/11/2018: Concert The Great War Remembered
- 11/11/2018: Herdenking Wapenstilstand
o om 11.00 uur – traditionele plechtigheid
o om 20.00 uur – officiële plechtigheid met Koning Filip & Koningin Mathilde
- 22/11/2018: Ereburgerschap Stad Ieper voor Dr. Brendan Nelson, AWM
- 29/11/2018: Afscheid Scott Clingan, Andrew Coburn & Jennifer Stephenson (Australië)
- 07/12/2018: International U12 Christmas Truce Football Tornooi
- 15/12/2018: Sir Michael Morpurgo
Kortom: het jaar 2018, het laatste jaar van de eeuwherdenking, was opnieuw een heel druk
jaar. Het harde werk van de ceremonial assistants en de aanwezigheid van de politie waren
zeker nodig en wordt bijzonder geapprecieerd.

2. Enkele opmerkelijke feiten van het werkjaar
-

Afscheid van Commander Emma Gaudry en Sophie Rice (Australië) – 29/01/2018

Op maandag 29 januari 2018 werd afscheid genomen van Commander Emma Gaudry en
Sophie Rice. Beiden waren meerdere jaren werkzaam op de Australische Ambassade te
Brussel en woonden de Last Post vele malen bij.
-

De 31.000e Last Post – 04/04/2018

Op woensdag 4 april 2018 werd de dagelijkse Last Post voor de 31.000e maal uitgevoerd
onder de Menenpoort. Voor het eerst kon iedereen de plechtigheid volgen via een livestream
op de Facebookpagina van de Last Post Association.

-

Delegatie Last Post Association trekt naar New York

Op maandag 23 april 2018 reisde de Ieperse Last Post Association naar New York. De
delegatie bestond uit bestuurder Mathieu Mottrie en klaroeners Rik Vandekerckhove en Filip
Deramoudt. Zij reisden naar New York in het gezelschap van Koning Filip, Koningin Mathilde
en Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.
Het bezoek kaderde in de Belgische campagne voor de Veiligheidsraad. Het vorstenpaar
opende in de gebouwen van de Verenigde Naties ook de tentoonstelling World War One –
Far From Home. Op vraag van het vorstenpaar woonden de klaroeners van de Last Post
Association een herdenkingsplechtigheid bij en zorgden er voor de Last Post.
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-

Anzac Day: 103e verjaardag van de landing in Gallipoli – 25/04/2018

Elk jaar op 25 april, de dag van de landing in het Turkse Gallipoli, herdenken Australiërs en
Nieuw-Zeelanders de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De klaroeners speelden de
Last Post op de dawn service op Buttes Cemetery in Zonnebeke en later op Tyne Cot
Cemetery in Passendale. Belangrijke delegaties uit Australië en Nieuw-Zeeland woonden de
dagelijkse Last Post bij op 24 & 25/04/2018 alsook de speciale Last Post op woensdag
25/04/2018 om 11.15 uur. Onder hen onder andere Z.E. Darren Chester, de Australische
Minister for Veterans' Affairs.
-

90 Jaar Last Post Association – 05/07/2018

Naar aanleiding van de 90e verjaardag van de Last Post Association vond op donderdag
5 juli 2018 om 20.00 uur een speciale Last Post plaats onder de Menenpoort. Deze
plechtigheid werd muzikaal opgeluisterd worden door de Australian Army Band en het
Chorus-koor uit Ieper.
De ceremonie werd bijgewoond door Darren Chester (Minister Veterans’ Affairs, Australië)
en burgemeester Andrew King uit Hamilton, Nieuw-Zeeland (de stad waarvan de Last Post
Association de stadssleutels in haar bezit heeft). En ook door heel wat andere prominenten
en leden van de Last Post Association uit België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland,
Duitsland, Ierland, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en diverse andere landen.
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Voorafgaand aan en na de plechtigheid vond er een receptie plaats op de binnenkoer van de
Lakenhallen met diverse toespraken. De receptie was tevens een dankmoment voor de vele
leden die werking van de Last Post Association steunen.
Ook deze plechtigheid kon iedereen volgen via een livestream op de Facebookpagina van
de Last Post Association.
-

The Great Pilgrimage 90 – 08/08/2018

In de grootste ledenmanifestatie uit haar geschiedenis, organiseerde de Royal British Legion
opnieuw de pelgrimstocht uit 1928 naar de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Tien jaar
na de oorlog, op 8 augustus 1928, bezochten ± 10.000 veteranen en oorlogsweduwen de
slagvelden van de Somme en Ieper om tot slot een parade te houden aan de Menenpoort.
Exact 90 jaar later, op 8 augustus 2018, voerden ± 2.500 leden van de British Legion de
pelgrimstocht van 1928 opnieuw uit en bezochten ze dezelfde slagvelden. Ze hielden met
hun vlaggen dezelfde parade richting Menenpoort om de laatste 100 dagen van de Eerste
Wereldoorlog te herdenken. Ze herdachten hiermee een volledige generatie die hun land
hebben gediend tijdens de oorlog. Een speciale Last Post vond plaats op 8 augustus 2018
om 12.00 uur. En de Last Post Association had tijdens dit event een infostand op de markt.
Een bijzonder woord van dank aan John Underhill, patron van de Last Post Association, die
mee aan de basis lag van deze manifestatie.
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-

Band of the Scots Guards – 07/09/2018

Op vrijdag 7 september 2018 mocht de Last Post Association opnieuw de Band of the Scots
Guards verwelkomen in Ieper. Ze luisterden de dagelijkse plechtigheid op en na de
ceremonie kon het publiek hun muzikaal talent verder bewonderen.
-

De inhuldiging van de replica-leeuwen van de Menenpoort en herbegrafenis van twee
onbekende Australische soldaten – 05/11/2018

Op initiatief van Dr. Brendan Nelson, patron van de Last Post Association en directeur van
het Australian War Memorial, kwamen de oorspronkelijke leeuwen van de Menenpoort in
2017 terug naar Ieper. In 1936 werden ze door de Stad Ieper geschonken aan Australië als
dank voor hun rol in de Eerste Wereldoorlog. Sedert geruime tijd staan de leeuwen in de
inkomhal van het Australian War Memorial in de hoofdstad Canberra.
Van bij hun onthulling waren de leeuwen een bijzondere trekpleister en heel wat bezoekers
lieten zich erbij fotograferen. Ook gingen er onmiddellijk stemmen op om de leeuwen
permanent te laten staan omdat ze een duidelijke meerwaarde bleken te zijn.
Op 25 september 2017, kondigde de Australische regering, via minister voor Veterans’
Affairs Dan Tehan, aan dat ze replica-leeuwen zou schenken aan de Stad Ieper.
Op maandag 5 november 2018 werden de replica-leeuwen plechtig onthuld tijdens een
speciale ceremonie om 18.00 uur. Deze ceremonie werd samen met de Stad Ieper, de
Australische overheid en het Australian War Memorial georganiseerd. Alle Ieperlingen waren
welkom op dit historisch moment. Na de onthulling werd op groot scherm de documentaire
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vertoond die het Australian War Memorial maakte over de terugkeer van de originele stenen
leeuwen in 2017 vanuit Australië naar Ieper.

Om 20.00 uur vond dan de dagelijkse Last Post plaats in aanwezigheid van de lijkkisten van
twee onbekende Australische soldaten, een beklijvende gebeurtenis. De soldaten werden de
dag nadien officieel begraven op Tyne Cot Cemetery in Passendale.
-

Wapenstilstand: 11 november 2018

De Last Post Association organiseerde, in samenwerking met de Stad Ieper, de speciale
11uur ceremonie ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Wapenstilstand van 1918.
De ceremonie werd muzikaal ondersteund door het Koninklijk St.-Maartens en St.-Niklaas
Mannenkoor en Harmonie Ypriana. Het publiek kon opnieuw de plechtigheid volgen op het
groot scherm op de markt.
Om 20.00 uur vond de officiële herdenking plaats van de 100e verjaardag van het einde van
de Eerste Wereldoorlog in aanwezigheid van Koning Filip en Koningin Mathilde. Ook deze
plechtigheid werd op het grote scherm op de markt vertoond.
11 november 2018 zorgde voor een nooit geziene en massale opkomst van
herdenkingstoeristen in Ieper. Alle logies in Ieper en ruime omgeving waren reeds maanden
vooraf volgeboekt. En de VRT zorgde voor een live marathonuitzending op de grote markt.
De tuinen rond de Menenpoort werden opnieuw omgetoverd in een ‘Poppy Field', op initiatief
van de Royal British Legion Ieper.
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En de Last Post Association zorgde voor een infostand onder het Nieuwerck op de Ieperse
grote markt en dit zowel op zaterdag 10 als op zondag 11 november 2018. De nieuwe
dassen van de Last Post Association werden er voor het eerst getoond.
-

Concert The Great War Remembered – 09 & 11/11/2018

Op 11 november 2018 vond in de Ieperse kathedraal de 15e editie plaats van het
herdenkingsconcert The Great War Remembered. Voor het 9e opeenvolgende jaar werd
samengewerkt met de Ieperse Koninklijke Harmonie Ypriana, onder leiding van dirigent Nico
Logghe. Ook het Ieperse Chorus was opnieuw van de partij en werd versterkt met het koor
Altra Voce uit Kortrijk. Ook de Devon & Somerset Fire & Rescue Corps of Drums verleende
zijn medewerking aan het concert.
Het thema van het concert 2018 was de ‘Wapenstilstand’ omdat het precies 100 jaar geleden
was dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Het concert kaderde in het ruimere
gecoördineerde herdenkingsprogramma voor Ieper en Zonnebeke dat onder impuls van
Vlaams Minister-President Geert Bourgeois en Westtoer werd gerealiseerd. Mede dankzij
hun financiële steun werden voor de editie 2018 heel wat extra inspanningen geleverd voor
het concert: een professionele regisseur in de persoon van Bart Cafmeyer en de
aanwezigheid van de solisten Wannes Cappelle, Ralph McTell, Ozark Henry, Lies Verholle
en Mark Ellis Gough. Ook inzake geluid en belichting werden er extra inspanningen gedaan.
Een led-scherm verhoogde verder de beleving voor de bezoekers.
De rode draad doorheen het concert was het verhaal van de Belgische soldaat Emiel De
Zegher die huwde met Wini Crawford uit Groot-Brittannië.
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Omdat de vraag naar tickets overweldigend was, werden er voor het eerst drie edities van
het concert georganiseerd, namelijk op vrijdag 9 november 2018 om 20.30 uur en op zondag
11 november 2018 om 14.30 en 17.30 uur. De Last Post Association kon in totaal meer dan
2.500 bezoekers verwelkomen. De reacties van het publiek waren na afloop opnieuw
onverdeeld positief.

Voor het eerst konden de leden van de Last Post Association genieten van een
voorrangsperiode om hun tickets voor het concert te bestellen.
De vlotte samenwerking en ondersteuning van volgende instanties droeg substantieel bij tot
het succes van het event: Stad Ieper en haar verschillende diensten (Toerisme,
Cultuurcentrum en Technische Dienst), alsook de kerkfabriek, Deken Hemeryck en zijn
medewerkers. De Last Post Association is hen hiervoor zeer erkentelijk. Ook een bijzonder
woord van dank aan bestuurder-coördinator Mathieu Mottrie voor zijn bijzondere inzet.
Een DVD van het concert 2018 staat op de planning 2019.
-

Dr. Brendan Nelson, ereburger van de Stad Ieper – 22/11/2018

Op dinsdag 22 november 2018 werd Dr. Brendan Nelson, directeur van het Australian War
Memorial, officieel aangesteld tot ereburger van de Stad Ieper. Als Ambassadeur van
Australië woonde hij meer dan 100 maal de Last Postceremonie bij. Later werd hij algemeen
directeur van het Australian War Memorial en nam hij het initiatief voor de terugkeer van de
originele leeuwen van de Menenpoort in 2017. Hij speelde ook een belangrijke rol bij de
schenking van de replica-leeuwen aan de Stad Ieper. Van harte proficiat aan Dr. Nelson die
tevens patron is van de Last Post Association.
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-

Afscheid van Scott Clingan, Andrew Coburn en Jennifer Stephenson (Australië) –
29/11/2018

Op donderdag 29 november 2018 nam de Last Post Association afscheid van Scott Clingan,
Andrew Coburn en Jennifer Stephenson. Gedurende de periode 2014-2018 waren zij vanuit
het Australische leger en de Ambassade verantwoordelijk voor de organisatie van heel wat
plechtigheden in België en Noord-Frankrijk.

3. De medewerkers
Het jaar 2018 was het 90e jaar in de werking van de Last Post Association. Op 31/12/2018
bestond de organisatie uit 27 personen, namelijk:
-

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

-

De leden:
o Werkende leden (8): Carl Denys, Philippe Dochy, Mathieu Mottrie,
Jacky Platteeuw, Patrick Donck, Charles Vermeulen, Jacques Ryckebosch,
Hans De Keyser
o Toegevoegd lid (1): Cédric Jacques

-

Klaroeners (7): Rik Vandekerckhove, Dirk Vandekerckhove, Raf Decombel, Tonny
Desodt, Jan Callemein, Christophe Wils en Filip Deramoudt.
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-

Pipers (2): Pierre Dervaux en Gil Vermeulen

-

Ceremonial-assistants (3): Brian Claeys, Emmanuel Waelkens, Gilbert Denturck

-

Fotograaf (1): Francis Vanwynsberghe

-

Secretariaat (2): Ian Connerty en Jan Matsaert

4. Werking LPA
Iedere eerste maandag van de maand kwam het bestuur samen.
Wat de interne organisatie betreft, werkt de Last Post Association met de 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. Ian Connerty staat in voor het opvolgen van de vele aanvragen tot deelname
aan de ceremonie. Hij coördineert ook alle aanvragen van koren, bands, pipers, … Ook de
organisatie van de speciale ceremonieën neemt hij voor zijn rekening. En ook op diverse
andere domeinen werd op Ian beroep gedaan.
Jan Matsaert staat in voor de ledenwerving, de boekhouding, de communicatie, opvolging
van de vergaderingen van de raad van bestuur, ondersteuning bij het concert en diverse
andere zaken.
-

Vaste repetitie klaroeners

De maandelijkse repetitie voor de klaroeners en de kandidaat-klaroeners werd verder
georganiseerd, dit om de kwaliteit van de ceremonie te blijven waarborgen. Dank aan Roland
Neyrinck voor het leiden van deze repetities die in het brandweerarsenaal plaats vonden.
-

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.
-

Update Last Post App

De app van de Last Post Association werd officieel gelanceerd naar aanleiding van de
30.000e Last Post in juli 2015. In 2018 werd er een update van de app uitgevoerd zodat deze
voortaan geschikt is voor de laatste versies smartphones en ook op tablet kan geraadpleegd
worden.
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De basisfunctionaliteiten van de app werden allemaal behouden, maar er werden heel wat
updates aan de inhoud aangebracht. Voornamelijk in de lijst van de soldaten met onder
andere extra nationaliteiten, broers, emblemen van eenheden en heel wat extra informatie bij
individuele soldaten.
Verdere inspanningen om de app te promoten en bekend te maken blijven nodig.
-

Update Last Post CD

De bestaande CD kreeg in 2018 een volledig nieuwe look en feel. Een nieuwe voorraad cd’s
werd besteld en is beschikbaar voor verkoop.
-

Dassen en sjaals

Naar aanleiding van Wapenstilstand 2018 werden de nieuwe dassen van de Last Post
Association voorgesteld. Deze dassen worden gedragen door de medewerkers van de
vereniging, maar ook het brede publiek kan de das aankopen.
Daarnaast werden er ook sjaals met ons logo aangekocht voor alle medewerkers.
-

Ledenwerving

Een bijzondere inspanning werd ook in 2018 gedaan voor het aanvullen en screenen van de
contacten en leden in de database van de Last Post Association. De database bevat
momenteel ± 10.600 contacten.
Het aantal leden van de Last Post Association kent een opmerkelijke stijging de laatste jaren:



aantal lifetime members: 63 op 31/12/2018 (+ 19 in 2018)
aantal leden:
o 2015: 441
o 2016: 540
o 2017: 687
o 2018: 790
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Per 31/12/2018 waren er in totaal dus 853 leden en lifetime leden.
Het ledenaantal steeg met 22% in 2016, met 27% in 2017 en met 15% in 2018. De Last Post
Association hoopt dit ledenaantal in 2019 te kunnen behouden en indien mogelijk een
verdere stijging te kunnen realiseren.
Website
De website werd in 2018 continu up-to-date gehouden: de kalender, nieuwsberichten, de
verschillende nieuwsbrieven, het concert, aanvullen van foto’s, veel gestelde vragen, …
Via de website kunnen de bezoekers ook de Last Post pins, cd’s, de dvd van het concert
2015 en de nieuwe dassen online bestellen. En heel wat mensen deden dat ook.
Aantal bezoekers van de website lastpost.be:

Bezoekers
Unieke bezoekers
Pageviews

2014
159.188
115.381
668.402

2015
144.230
102.782
511.852

2016
110.498
78.568
380.641

2017
142.503
99.187
493.197

2018
101.630
62.378
391.002

2014 was een absoluut topjaar inzake de belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog in het
algemeen en de Last Post in het bijzonder. 2015 was een stuk minder druk en deze daling
zette zich in 2016 door. In 2017 steeg het aantal bezoekers opnieuw en dit door de aandacht
voor de 100e verjaardag van de 3e Slag bij Ieper. In 2018 werden minder bezoekers geteld.
Herkomst van de bezoekers aan de website:
1. België:
2. Groot-Brittannië:
3. Nederland:
4. Verenigde Staten:
5. Canada:
6. Australië:
7. Frankrijk:
8. Duitsland:
9. Ierland:
10. Nieuw-Zeeland:

48,03 %
29,65 %
6,31 %
3,54 %
2,66 %
2,49 %
1,91 %
1,38 %
0,52 %
0,37 %

De top 5 is goed meer dan 90 % van de bezoekers.
De Last Post Association plant in 2019 een update waarbij de look en feel van de website
een upgrade zal krijgen en er ook een up-to-date webshop zal gerealiseerd worden.
In 2018 werden zes newsletters verstuurd per e-mail.
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Sociale media
De Last Post Association doet inspanningen om aanwezig te zijn op de sociale media.
Hiermee wordt de nodige verstrekt info aan bezoekers, aan de leden en de mensen die de
Last Post Association volgen op deze media.
Enkele cijfers:



Facebook: 14.691 likes op 28/03/2019 (of +40 % tegenover 2017)
Twitter: 1.817 volgers op 28/03/2019 (of +13 % tegenover 2017)

Voor het eerst werden in 2018 een aantal plechtigheden en events (deels) rechtstreeks
getoond via livestream op Facebook. Enkele cijfers per 28/03/2019:
Datum
04/04/2018
25/04/2018
24/06/2018
05/07/2018
08/08/2019
11/11/2018
11/11/2018

Event
31.000e Last Post
Haka na Anzac Day
Ons Verlangen Beverst
90 Jaar LPA
The Great Pilgrimage
90
Concert TGWR
Concert TGWR (2)

Bereikte personen
186.121
966.571
710.571
306.037
138.068

Bekeken
90.233
513.749
328.337
137.243
65.740

Gedeeld
1.422
8.939
5.304
1.554
768

217.000
178.000

115.000
88.868

1.585
1.270

5. Dank aan
De Last Post Association wenst iedereen te danken die zijn steentje bijgedragen heeft om
het drukke werkjaar 2018 tot een goed einde te brengen:
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Stad Ieper en in het bijzonder afscheidnemend burgemeester Jan Durnez, afscheidnemend
eerste schepen Jef Verschoore en het Stadsbestuur van Ieper voor de steeds vlotte en
aangename samenwerking in 2018. De Last Post Association kijkt in 2019 uit naar een
goede samenwerking met het vernieuwde stadsbestuur. Verder kan altijd gerekend worden
op de diverse stadsdiensten zoals toerisme, cultuur, technische dienst, enz.
Verder mag ook de inzet van de politie niet vergeten worden: zij leggen immers dagelijks het
verkeer stil vanaf 19.30 tot 20.30 uur. Een bijzonder woord van dank voor de bijzondere
inspanningen van alle politiemensen is hier dus zeker op zijn plaats.
The Last Post Association would also like to thank Liz Sweet and Richard Nicholl from the
Commonwealth War Graves Commission for their commitment and dedication to the
organization.
Een groot woord van dank voor alle medewerkers:
-

De 7 klaroeners die gedurende hun dienstweek elke dag plichtsbewust aanwezig waren.
De twee teams van klaroeners bestaan uit Rik, Dirk, Tonny en Filip enerzijds, Raf, Jan en
Christophe anderzijds.
De 3 ceremonial assistants voor hun trouwe inzet. Door de grote volkstoeloop is hun
vroege aanwezigheid onmisbaar.
Pipers Pierre Dervaux en Gil Vermeulen die aanwezig waren op speciale ceremonieën.
Alle bestuursleden voor hun bijdrage op diverse domeinen.
Ian Connerty en Jan Matsaert die het secretariaat op zich namen.

Dank ook aan Eddy Vandermeersch die in 2018 afscheid nam als ceremonial assistant.
Op 15/12/2018 vond een dankmoment plaats voor alle medewerkers en hun partners in het
Museumcafé van het in Flanders Fields Museum. Bij deze gelegenheid werd een presentatie
vertoond met een overzicht van de vele belangrijke plechtigheden tijdens de periode van de
eeuwherdenking 2014-2018.
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