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Werkingsverslag 2019 Last Post Association vzw 
 
De Last Post Association vzw is een Ieperse 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 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019), het 91e 
jaar in de werking van de Last Post Association. 
 
 
1. De plechtigheden  

 
De dagelijkse Last Postplechtigheden werden elke avond van 2019 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 2019: 
 
- 12/01/2019: Minister G. Ramsey, ACT Minister for Veterans’ Affairs (Australië) 
- 26/01/2019: Ms. J Hardaker, Honorary Mayor, Hamilton (Nieuw-Zeeland) 
- 15/03/2019: Dankmoment voor voormalig schepen Jef Verschoore 
- 30/03/2019: Organisatie Gent-Wevelgem 
- 14/04/2019: Paul Nothard, Director of the Office of Australian War Graves 
- 20/04/2019: Delegatie Parlement Tasmanië (Australië) 
- 22/04/2019: 104e verjaardag van de eerste gasaanval (aanwezigheid OPCW) 
- 24/04/2019: Scott Ryan, President of the Senate Australia & Graham Edwards 
- 25/04/2019: Anzac Day 
- 08/05/2019: Plechtigheid n.a.v. het einde van de Tweede Wereldoorlog 
- 10/05/2019: Ieperse Vredesprijs 
- 22/05/2019: Ambassadeur Alison Rose van Groot-Brittannië 
- 25/05/2019: Comité Franco-Belge du Souvenir Guynemer Poelkapelle 
- 31/05/2019: 100 km van Ieper + Australian U17 M/F national hockey teams 
- 02/06/2019: Afscheid van Ambassadeur Alison Rose van Groot-Brittannië 
- 15/06/2019: Order of St John & St John Ambulance 
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- 03/07/2019: De heer B. Davis, Minister of Advanced Education, Skills and Labour,  
Government of Newfoundland and Labrador en delegatie (Canada) 

- 08/07/2019: Dr. Brendan Nelson, director Australian War Memorial 
- 19/07/2019: NAVO-Ambassadeurs 
- 23/08/2019: Vierdaagse van de IJzer 
- 02/09/2019: Colin Thackery, Chelsea Pensioner 
- 05/09/2019: Band of the Grenadier Guards + CWGC Commissioners 
 

 
 
- 06/09/2019: 75e verjaardag van de bevrijding van de Stad Ieper en 75 jaar onafgebroken Last 

Post na het einde van de Tweede Wereldoorlog; delegatie Brookwood Last Post 
- 29/09/2019: 50 jaar jumelage tussen de steden Ieper en Saint-Omer 
- 30/09/2019: Mr. S Harris, Assistant Deputy Minister for Strategic Policy and Commemoration, 

Veterans Affairs (Canada) 
- 05/10/2019: London Scottish Regiment en de Tuhoe Maori Group (Nieuw-Zeeland) 
- 11/10/2019: Delegatie Parlement Nieuw-Zeeland 
- 19/10/2019: Young Diplomats in Belgium 
- 09/11/2019 & 11/11/2019: Concert The Great War Remembered 
- 11/11/2019: Wapenstilstand 
- 22/11/2019: De heer Maxwell Keegel, Deputy Chief of Mission, Sri Lankan Embassy 
- 06/12/2019: Christmas Truce Tornooi Premier League en KVK Westhoek 
 
2019 was het eerste jaar na de zeer intense periode van de eeuwherdenking 2014-2018.  
In 2019 waren er beduidend minder speciale plechtigheden dan tijdens de 5 jaar ervoor. 
Maar niettemin was er ook in 2019 veel belangstelling uit binnen- en buitenland voor de 
dagelijkse plechtigheid die door veel bezoekers werd bijgewoond. Ook heel wat bands en 
koren uit binnen- en buitenland namen opnieuw aan de ceremonie deel.  
 
Het harde werk van de ceremonial assistants van de Last Post Association en de 
aanwezigheid van de politie waren ook nu zeker nodig en dit wordt bijzonder geapprecieerd.  
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2. Enkele opmerkelijke feiten van het werkjaar 
 
- Dankmoment oud-schepen Jef Verschoore – 15/03/2019 
 
Oud-schepen Jef Verschoore speelde namens de Stad Ieper een belangrijke rol tijdens de 
eeuwherdenking 2014-2018. De Last Post Association kon steeds rekenen op zijn 
constructieve medewerking en talloze malen was hij aanwezig op de vele speciale 
plechtigheden. De Last Post Association dankte hem dan ook voor zijn jarenlange inzet.  
 
- Anzac Day: 104e verjaardag van de landing in Gallipoli – 25/04/2019 
 
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 & 25/04/2019 alsook de speciale Last Post op woensdag 
25/04/2018 om 11.15 uur. Onder hen onder andere Scott Ryan, voorzitter van de 
Australische Senaat. Ook Graham Edwards, een zeer goede vriend van de Last Post 
Association, kwam naar aanleiding van Anzac Day vanuit Australië naar Ieper. 
 
- Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog - 08/05/2019 
 

 
 
Op woensdag 8 mei 2019 was er in samenwerking met de Stad Ieper de jaarlijkse 
herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na het neerleggen van bloemen 
aan het Belgisch monument en een aantal andere locaties op de markt van Ieper, vond een 
speciale Last Post plaats in aanwezigheid van heel wat vlaggendragers van onder andere de 
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British Legion. De plechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door Harmonie De Vijverzonen uit 
Dikkebus en het Koor Die Boose uit Izegem. 
 
- Afscheid van de Britse Ambassadeur Alison Rose – 02/06/2019 
 
Op zondag 2 juni 2019 nam de Last Post Association afscheid van de Britse Ambassadeur 
Alison Rose. Zij was van 2014 tot 2019 op post als Ambassadeur van het Verenigd 
Koninkrijk in België en woonde talloze malen de Last Post bij gedurende deze periode. Zij 
was heel nauw betrokken bij de organisatie van heel wat plechtigheden met als hoogtepunt 
ongetwijfeld de Britse herdenking van 100 jaar 3e Slag om Ieper in juli 2017.  
 
- Bernard Davis, Minister of Advanced Education, Skills and Labour, Government of 

Newfoundland and Labrador – 03/07/2019 
 
Op woensdag 3 juli 2019 woonde de heer Davis, Minister of Advanced Education, Skills and 
Labour, Government of Newfoundland and Labrador uit Canada, de dagelijkse Last Post bij.  
 
- Dr. Brendan Nelson – 08/07/2019 
 

 
 
Op maandag 8 juli 2019 woonde Dr. Brendan Nelson met zijn echtgenote de dagelijkse Last 
Post bij. Dr. Nelson was Ambassadeur van Australië in België van 2009 tot en met 2012. 
Nadien was hij tot eind 2019 de directeur van het Australian War Memorial. Hij is patron van 
de Last Post Association en vatte het idee op om de originele leeuwen van de Menenpoort in 
2017 terug te brengen naar Ieper. Dit leidde later tot de schenking van de replica-leeuwen 
door de Australische overheid aan de Stad Ieper in 2018. Dr. Nelson is ook ereburger van de 
Stad Ieper. 
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- Vierdaagse van de IJzer – 23/08/2019 
 
Op vrijdag 23 augustus 2019 vond een speciale Last Post plaats in het kader van het slot 
van de Vierdaagse van de IJzer. Elk jaar opnieuw verzorgen de klaroeners van de Last Post 
Association de Last Post tijdens deze slotplechtigheid.  
 
- Colin Thackery, Chelsea Pensioner – 02/09/2019 
 
Op maandag 2 september 2019 was de 89e jarige Colin Thackery, Chelsea Pensioner, te 
gast. Hij won de 13e editie van ‘Britain's Got Talent’ in juni 2019 en werd meteen de oudste 
winnaar ooit van deze wedstrijd. Onder de Menenpoort bracht hij a capella de beklijvende 
hymne ‘I vow thee my country’.  
 
- Band of the Grenadier Guards + CWGC – 05/09/2019 
 
Op donderdag 5 september 2019 was de Band van de Grenardier Guards opnieuw te gast in 
Ieper. De aanwezigheid van een band van de Guards is altijd opnieuw indrukwekkend. 
Daarnaast was er ook een belangrijke delegatie van Commissioners van de Commonwealth 
War Graves aanwezig onder leiding van Vice Chairman Lt. Gen. Sir Bill Rollo en algemeen 
directeur Victoria Wallace.  
 
- 75 Jaar bevrijding + 75 jaar ononderbroken Last Post na WOII – 06/09/2019 
 
Op vrijdag 6 september 2019 werd een dubbele verjaardag gevierd. Enerzijds de 75e 
verjaardag van de bevrijding van de Stad Ieper op 6 september 1944 door de 1e Poolse 
Pantserdivisie van Generaal Maczek. En anderzijds werd op 6 september 1944 de dagelijkse 
Last Postplechtigheid opnieuw opgestart na de Duitse bezetting. Op 6 september 2019 werd 
dus 75 jaar ononderbroken Last Post herdacht.  
 

 
 
Deze plechtigheid werd samen met de Stad Ieper georganiseerd. De Last Post Association 
nodigde bij deze gelegenheid al haar leden uit om deze speciale verjaardag te herdenken. 
De plechtigheid was via een livestream op Facebook rechtstreeks te volgen.  
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- Fotoboek 2014-2018 – 06/09/2019 
 
Na de plechtigheid op vrijdag 6 september 2019 vond een receptie plaats in Brasserie De 
Kazematten. Voorzitter Benoit Mottrie stelde er officieel het fotoboek voor dat de Last Post 
Association samenstelde rond de eeuwherdenking 2014-2018. Dit was een unieke periode 
waarbij mensen van over de gehele wereld naar Ieper kwamen om hulde te brengen aan hun 
landgenoten die vochten en sneuvelden in de regio. De Last Post Association was vereerd 
met het bezoek van diverse koninklijke gasten en VIP's, maar het overgrote deel van de 
bezoekers waren gewone mensen die hun geliefden herdachten of die kwamen om te 
herdenken. 
 

 
 
Het unieke fotoboek met tekst (in het Engels) telt 140 pagina’s en bijna 400 foto’s. 
 
- 50 Jaar verbroedering Ieper – Saint-Omer – 29/09/2019 
 
De Stad Ieper vierde eind september 2019 de 50e verjaardag van haar verbroedering met het 
Noord-Franse Saint-Omer. Bij deze gelegenheid woonde een delegatie van de beide 
stadsbesturen de Last Post bij. 
 
- London Scottish Regiment – 05/10/2019 
 
Op zaterdag 5 oktober 2019 woonde het London Scottish Regiment opnieuw de Last Post 
bij. Om de 5 jaar komen zij naar Mesen om er de gebeurtenissen van oktober 1914 te 
herdenken aan het Schots monument langs de weg Mesen-Wijtschate. Bij elke van deze 
gelegenheden zijn ze ook te gast onder de Menenpoort.  
 
- Delegatie Parlement Nieuw-Zeeland – 11/10/2019 
 
Op vrijdag 11 oktober 2019 was een delegatie van het Parlement van Nieuw-Zeeland te gast 
in Ieper. Samen met Ambassadeur Gregory Andrews woonden ze de Last Post bij.  
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- Wapenstilstand: 11 november 2019 
 
De Last Post Association organiseerde, in samenwerking met de Stad Ieper, de speciale 
11.00 uur ceremonie ter gelegenheid van de 101e 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 de plechtigheid volgen op het 
groot scherm op de markt.  
 
De tuinen rond de Menenpoort werden opnieuw omgetoverd in een ‘Poppy Field', op initiatief 
van de Royal British Legion Ieper.  
 
En de Last Post Association zorgde voor een infostand onder het Nieuwerck op de Ieperse 
grote markt en dit zowel op zondag 10 als op maandag 11 november 2019.  
 
- Concert The Great War Remembered – 09 & 11/11/2019 
 
Op zaterdag 9 en maandag 11 november 2019 vond in de Ieperse kathedraal de 16e editie 
plaats van het herdenkingsconcert The Great War Remembered. Voor het 10e 
opeenvolgende jaar werd samengewerkt met de Ieperse Koninklijke Harmonie Ypriana, 
onder leiding van dirigent Nico Logghe. Ook het Ieperse Chorus, onder leiding van dirigente 
Tineke Devoghel, was opnieuw van de partij net als de Ypres Surrey Pipes & Drums.  
 

  
 
Dankzij een tussenkomst van Z.E. Gregory Andrews, Ambassadeur van Nieuw-Zeeland in 
Brussel, nam ook Ngati Ranana uit London deel aan deze editie van het concert.  
 
De solisten op het 16e herdenkingsconcert waren de Ier Luka Bloom, Maaike Cafmeyer, Lies 
Verholle en Kobe Sercu, deze laatste met het nummer ‘Kom Bluf Gerust’. 
 
Doorheen het concert werden er 4 verhalen verteld: 
 
- Het verhaal van Shiago Wang door zijn kleindochter Aihua Wang en zijn 

achterkleindochter Effi Xu (China) 
- Het verhaal van Sir Peter Henry Buck door Martin O’Connor (Nieuw-Zeeland) 
- Het verhaal van Irma Arnaert door haar kleinzoon Bart Cafmeyer en haar 

achterkleindochter Maaike Cafmeyer (België) 
- Het verhaal van de grootoom van Luka Bloom (Ierland). 
 
Het thema van het concert 2019 was het ‘Leven na de Eerste Wereldoorlog’ toen de 
bevolking stilaan naar huis terugkeerde.  
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Opnieuw werd er beroep gedaan op een professionele regisseur in de persoon van Bart 
Cafmeyer en ook Geert Gombeir speelde een belangrijke rol in de voorbereiding en 
totstandkoming van het concert.  
 
In 2018 werden er voor het eerst 3 edities van het concert georganiseerd. Dit was opnieuw 
het geval in 2019, namelijk op zaterdag 9 november 2019 om 17.00 uur en om 20.30 uur en 
op maandag 11 november 2019 om 17.00 uur. De Last Post Association kon in totaal 2.700 
bezoekers verwelkomen. De reacties van het publiek waren na afloop zeer positief.  
 
Voor de 2e maal konden de leden van de Last Post Association genieten van een 
voorrangsperiode om hun tickets voor het concert te bestellen. 
 
We benadrukken dat de vlotte samenwerking en ondersteuning van volgende instanties 
substantieel bijdraagt 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. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Ook een bijzonder woord van 
dank aan bestuurder-coördinator Mathieu Mottrie voor zijn bijzondere inzet.  
 
De DVD van het concert 2018 werd in de loop van 2019 gerealiseerd. 
 
- Christmas Truce Tournooi – 06/12/2019 
 

 
 
Op 7 en 8 december 2019 organiseerde KVK Westhoek-Jeugd in samenwerking met de 
Premier League Academy een nieuwe editie van het Christmas Truce Tournament. 
12 U12 topjeugdteams namen het tegen elkaar op. Net als de voorbije jaren, woonden ook 
nu ongeveer 200 jongeren de Last Post bij op vrijdag 6 december 2019. 
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 De medewerkers 
 

Het jaar 2019 was het 91e jaar in de werking van de Last Post Association.  
Op 31/12/2019 bestond de organisatie uit 26 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 (3): Brian Claeys, Emmanuel Waelkens, Gilbert Denturck  
 

- Fotograaf (1): Francis Vanwynsberghe 
 

- Secretariaat (2): Ian Connerty en Jan Matsaert 
 
 
Op 16/01/2019 besliste Dirk Vandekerckhove te stoppen als klaroener van de Last Post 
Association. Een bijzonder woord van dank voor zijn jarenlange inzet (1984-2019) is hier 
zeker op zijn plaats. 
 
 
 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. Ian 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 kan de vereniging steeds op Ian rekenen.  
 
Jan 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 vinden.  
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- 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. 
 
- DVD concert 2018 
 
De dvd van het concert 2018 werd in 2019 gerealiseerd en is beschikbaar via de website van 
de Last Post Association.  
 
- Ledenwerving 
 
Een bijzondere inspanning werd ook in 2019 gedaan voor het aanvullen en screenen van de 
contacten en leden in de database van de Last Post Association. De database bevat 
momenteel ± 11.200 contacten. 
 
Hieronder het aantal leden van de Last Post Association in de voorbije jaren: 
 

 aantal lifetime leden: 72 op 31/12/2019 (+ 9 in 2019) 
 aantal leden: 

o 2015: 441 
o 2016: 540 
o 2017: 687 
o 2018: 790 
o 2019: 726 

 
Per 31/12/2019 waren er in totaal dus 798 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 %. Het einde van de eeuwherdenking 2014-2018 en een sterke daling van 
het aantal speciale evenementen liggen wellicht aan de basis van deze daling. 
 
Website 
 
De website werd ook in 2019 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 2018, de dassen en het fotoboek 2014-2018 online bestellen. En heel wat mensen 
deden dat ook.  
 
Hieronder het aantal bezoekers van de website lastpost.be: 
  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bezoekers 159.188 144.230 110.498 142.503 101.630 71.002 
Unieke bezoekers 115.381 102.782 78.568 99.187 62.378 41.770 
Pageviews 668.402 511.852 380.641 493.197 391.002 251.713 
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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 telden we minder bezoekers en 
deze daling zette zicht verder in 2019.  
 
Herkomst van de bezoekers aan de website: 
 

1. België:  47,44 % 
2. Groot-Brittannië: 27,62 % 
3. Nederland: 7,33 % 
4. Verenigde Staten: 4,31 % 
5. Canada: 2,75 % 
6. Australië: 2,20 % 
7. Frankrijk: 2,04 % 
8. Duitsland: 1,36 % 
9. Ierland: 0,68 % 
10. Nieuw-Zeeland: 0,38 %  

 
De top 5 is goed voor bijna 90 % van de bezoekers. 
 
De Last Post Association plant in 2020 een update van de website waarbij de look en feel  
een upgrade zal krijgen en er ook een up-to-date webshop zal gerealiseerd worden.  
 
Sociale media 
 
De LPA doet inspanningen om aanwezig te zijn op de sociale media. Hiermee verstrekt de 
LPA de nodige info aan bezoekers, aan haar leden en mensen die de organisatie volgen op 
deze media.  
 
Enkele cijfers:  
 

 Facebook: 16.568 likes op 16/03/2019 (of +12 % tegenover 2018) 
 Twitter: 2.101 volgers op 16/03/2019 (of +16 % tegenover 2018) 
 YouTube: 281 abonnees 
 Instagram: 310 abonnees op 16/03/2019 (opgestart eind 2019) 

 
 
 Dank aan 
 
De Last Post Association wenst iedereen te danken die zijn steentje bijgedragen heeft om 
het drukke werkjaar 2019 tot een goed einde te brengen: 
 
Stad Ieper en in het bijzonder burgemeester Emmily Talpe, schepen Diego Desmadryl en het 
Stadsbestuur van Ieper voor de steeds vlotte en aangename samenwerking in 2019. Verder 
kan de Last Post Association altijd rekenen op de diverse stadsdiensten zoals toerisme, 
cultuur, technische dienst, enz. 
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Eveneens 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 want to thank the entire team of the Commonwealth 
War Graves Commission for their commitment and dedication to the organization. 
 
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.  

- 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 zijn op speciale plechtigheden.  
- Alle bestuursleden voor hun bijdrage op diverse domeinen.  
- Ian Connerty en Jan Matsaert die het secretariaat op zich nemen. 
 
 


