Activiteitenverslag 2021 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 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), het 93e
jaar in de werking van de Last Post Association.

1. De plechtigheden
De dagelijkse Last Postplechtigheden werden elke avond van 2021 om 20.00 uur uitgevoerd
onder de Menenpoort.
Sinds de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 heeft de Last Post Association alles in het
werk gesteld om de continuïteit van de dagelijkse plechtigheid te blijven garanderen.

Ook in 2021 had COVID-19 een belangrijke impact op de dagelijkse plechtigheid. Hieronder
het overzicht van de verschillende coronamaatregelen:




29/10/2020 - 08/06/2021: geen publiek toegelaten
08/06/2021: laatste dag zonder publiek
begin juni 2021: aanbrengen extra stippen op de brug en de kant Menenstraat (400
toeschouwers)
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09/06/2021 - 31/08/2021: 400 toeschouwers op 1,5 meter afstand en mondmasker
verplicht
01/09/2021: geen mondmasker meer verplicht; geen afstand houden; max. 400
aanwezigen
01/10/2021: max. 750 aanwezigen
01/11/2021: mondmaskerplicht
11/11/2021: scannen Covid Safe Ticket
22/11/2021: Covid Safe Ticket vanaf 100 aanwezigen + mondmaskerplicht (tot en
met 17/02/2021).

Bijna de volledige eerste helft van 2021 vond de plechtigheid plaats zonder publiek onder de
poort. Daarna was er opnieuw publiek toegelaten, maar telkens nog met beperkingen: op
afstand op de stippen, met mondmaskers, na het scannen van het COVID Safe Ticket, …
De Last Post Association heeft heel wat verschillende situaties gekend en diverse
maatregelen moeten toepassen.

Een bijzonder woord van dank daarom aan het volledige team van de Last Post Association
voor hun bijzondere inzet in 2021. De vele maatregelen vergden heel wat extra inspanningen
van de Last Post Association die terecht fier mag zijn op al haar medewerkers.
Ook een bijzonder woord van dank aan het College van Burgemeester en Schepenen van de
Stad Ieper en haar diverse diensten (toerisme, technische dienst, cultuur, …) voor hun
medewerking in 2021. Ook aan de Politie en de Commonwealth War Graves Commission
bijzondere dank voor hun medewerking in 2021.
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Hieronder het overzicht van de belangrijkste plechtigheden onder de Menenpoort in 2021:
-

25/04/2021: ANZAC Day
08/05/2021: herdenking einde WOII door beperkte groep aanwezigen
14/05/2021: krans voor 100 km van Ieper
15/05/2021: 100 jaar British Legion
02/07/2021: 93 jaar Last Post Association met Ypriana
12/08/2021: WRC Rally
20/08/2021: Vierdaagse van de IJzer
07/09/2021: herdenking bevrijding WOII
14/09/2021: Alain Gendron, nieuwe Ambassadeur Canada
18/09/2021: Western Front Trail
02/10/2021: Clan Hay
15/10/2021: Ambassadeurs NAVO
16/10/2021: delegatie CWGC en Western Front Way
11/11/2021: Wapenstilstand
16/11/2021: HRH The Duke Of Kent
11/12/2021: FB-livestream op vraag van Premier League UK Christmas Tournament

2. Enkele opmerkelijke feiten van het werkjaar 2021
-

Raf Decombel 20 jaar klaroener – 15/01/2021
Op vrijdag 15 januari 2021 was Raf Decombel precies
20 jaar klaroener bij de Last Post Association. De
voorzitter overhandigde hem bij deze gelegenheid een
geschenk.

-

Overlijden bestuurder Jacky Platteeuw – 18/03/2021

Jacky kwam in 1998 bij de vereniging terecht op vraag van toenmalig voorzitter Guy Gruwez.
Hij deelde de missie van de Last Post Association om de gevallen soldaten van het
Gemenebest te blijven eren en gedenken. Jaren was hij bijna dagelijks aanwezig onder de
Menenpoort en nam hij de leiding van de ceremonie in handen. Hij was een zeer bekend
gezicht voor de vele pelgrims die op regelmatige basis de Last Post bijwoonden.
Hij was ook een van de initiatiefnemers achter het The Great War Remembered Concert.
Mede door zijn inzet groeide dit concert uit tot een echte muzikale herdenking van WO1 in
woord en beeld.
Hij was een fantastische medewerker en bovenal een warm mens. De Last Post Association
blijft heel dankbaar voor wat hij heeft betekend voor de vereniging.
Met een allerlaatste Last Post onder de poort namen de medewerkers van de Last Post
Association, samen met de familie, afscheid van Jacky.
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In 2021 nam de Last Post Association ook afscheid van oud-bestuurders Michel Vansuyt
(† 18/03/2021) en Werner Vanbesien († 18/12/2021).
-

ANZAC Day – 25/04/2021
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De speciale Last Post op ANZAC Day werd opnieuw georganiseerd op zondag 25 april 2021,
maar met slechts 4 personen onder de Menenpoort: Ambassadeur Diana Reaich van NieuwZeeland, een vertegenwoordiger van de Australische Ambassade, burgemeester Emmily
Talpe en Geert Bekaert namens de CWGC. De voorzitter van de Last Post Association hield
een korte toespraak. En een beperkte delegatie van Australië en Nieuw-Zeeland woonde
langs weerszijden van de poort de plechtigheid bij.
-

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog – 08/05/2021

Op zaterdag 8 mei 2021 werd het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht tijdens de
dagelijkse Last Post. Een 10-tal personen nam aan de plechtigheid deel.
-

100 jaar British Legion - 15/05/2021

Een 10-tal personen nam deel aan de Last Post op zaterdag 15 mei 2021 naar aanleiding
van de viering van 100 jaar British Legion. Ook de Britse Ambassadeur Martin Shearman
was hierbij aanwezig.
-

Opnieuw publiek toegelaten – 09/06/2021

Na meer dan 7 maanden zonder publiek, was vanaf woensdag 9 juni 2021 opnieuw publiek
toegelaten (maximum 400 plaatsen tot 31/10/2021) op de dagelijkse Last Post.
De bestaande 200 stippen uit 2020 werden aangevuld met 200 extra stippen op de brug en
aan de kant Bollingstraat-Kauwekijnstraat. Van zodra alle stippen ingenomen waren, werd de
zone rond de Menenpoort volledig afgesloten met nadars en werden de extra bezoekers
gevraagd achter de nadars plaats te nemen. Op enkele dagen na werden steeds alle
beschikbare plaatsen ingenomen.
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-

93 jaar Last Post Association – 02/07/2021

Op vrijdag 2 juli 2021 werd de 93e verjaardag van de allereerste Last Post op maandag 2 juli
1928 herdacht. De Koninklijke Harmonie Ypriana luisterde de plechtigheid muzikaal op.
-

Nieuwe website voor de LPA – 05/07/2021

Op maandag 5 juli 2021 werd de nieuwe website van de Last Post Association officieel
gelanceerd. De vorige site dateerde uit 2014. De nieuwe website combineert aantrekkelijk
beeld- en fotomateriaal met een gebruiksvriendelijke navigatie en een duidelijke structuur.
Donaties en lidgelden kunnen voortaan online gebeuren en de merchandisingitems van de
Last Post Association kunnen online besteld worden.

Ook het achterliggende ledenbeheer, de kalender en de verwerking van de infovragen en de
aanvragen tot deelname aan de ceremonie werden volledig vernieuwd.
En tot slot werd ook de nieuwsbrief vernieuwd: een nieuwe lay-out en beheerd vanuit het
programma Mailchimp.
-

WRC Rally Ieper - 12/08/2021

Ieper was half augustus 2021 gaststad voor een manche van de WRC autorally. Een
belangrijke delegatie van de organisatie en piloten nam aan de plechtigheid deel.
-

Rik Vandekerckhove 40 jaar klaroener – 02/10/2021

Op zaterdag 2 oktober 2021 was Rik Vandekerckhove exact 40 jaar klaroener bij de Last
Post Association. Hij kreeg een geschenk uit handen van de voorzitter van de Last Post
Association als dank voor deze zeer bijzondere prestatie.
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-

Wapenstilstand – 11/11/2021

Op Wapenstilstand 2021 werd om 11.00 uur een speciale Last Post georganiseerd. De
plechtigheid verliep opnieuw volgens het stramien van de normale jaren met de poppy
parade en de deelname van de Ypres Surrey Pipes & Drums (ook op 10/11) en de
Koninklijke Harmonie Ypriana. Niettemin was het aantal buitenlandse aanwezigen nog
steeds beperkt en was er ook geen deelname van Britse bands.
Federaal premier Alexander De Croo was opnieuw aanwezig. Van alle aanwezigen en
deelnemers moest het COVID Safe Ticket vooraf gecontroleerd worden hetgeen heel wat
extra inspanningen vergde.
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Het concert The Great War Remembered, dat de Last Post Association traditioneel
organiseert op Wapenstilstand, werd in 2021 opnieuw geannuleerd omwille van COVID-19.
-

ZKH De Duke of Kent – 16/11/2021

Op uitnodiging van de Commonwealth War Graves Commission woonde Prince Edward,
Duke of Kent, op woensdag 16 november 2021 de Last Post bij en dit samen met heel wat
commissarissen en de algemene leiding van de CWGC. De volgende dag woonde Prince
Edward de herbegrafenis bij van een aantal Britse soldaten op Tyne Cot Cemetery in
Passendale.

3. De medewerkers
Het jaar 2021 was het 93e jaar in de werking van de Last Post Association. Op 31/12/2021
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, Hans De Keyser, Philippe Dochy,
Patrick Donck, Cédric Jacques, Mathieu Mottrie, Charles Vermeulen,
Jacques Ryckebosch

-

Klaroeners (6): Rik 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 (5): Brian Claeys, Gilbert Denturck, Youri Van Miegroet, Bart
D’Hulster en Johan Moors (laatste twee vanaf dec. 2021)

-

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.
Omdat er in 2021 lange tijd geen publiek toegelaten was onder de poort en er dus minder
aanvragen tot deelname waren, omdat het concert was geannuleerd, omdat er minder
merchandising was, … deed de Last Post Association in 2021 deels beroep op tijdelijke
werkloosheid omwille van corona.
-

Ceremonial assistants
In oktober 2021 lanceerde de Last Post Association
een vacature voor één extra ceremonial assistant.
Deze vacature kreeg enorm veel weerklank in de
regionale en nationale media. En er kwam veel
respons op deze oproep. Na een grondige selectie,
verklaarde de raad van bestuur zich op maandag
6 december 2021 akkoord met de kandidaturen van
Bart D’Hulster uit Ieper en Johan Moors uit
Vlamertinge. In totaal zijn er nu vijf ceremonial
assistants.

Emmanuel Waelkens diende in 2021 zijn ontslag in als assistant. Een verdiend woord van
dank voor zijn bijzondere inzet de afgelopen jaren.
-

Vaste repetitie klaroeners

De maandelijkse repetitie voor de klaroeners en de kandidaat-klaroeners werd verder
georganiseerd, maar werd opgeschort indien de coronamaatregelen dit vereisten.
-

Ledenwerving

Een bijzondere inspanning werd ook in 2021 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.
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Hieronder het aantal leden van de Last Post Association in de voorbije jaren:



aantal lifetime leden: 90 op 31/12/2021 (+ 8 in 2021)
aantal leden:
o
o
o
o
o
o
o

2015: 441
2016: 540
2017: 687
2018: 790
2019: 726
2020: 702
2021: 621

Per 31/12/2021 waren er in totaal dus 711 leden en lifetime leden.
Hierbij moet opgemerkt worden dat:
-

de daling vooral merkbaar was bij het aantal buitenlandse leden aangezien die niet of
slechts zeer beperkt in de mogelijkheid waren om naar Ieper af te reizen in 2021;
de Last Post Association vanaf juli 2021 besloot om het jaarlijks lidgeld te verhogen van
40 naar 60 EUR.

Website
Zoals eerder vermeld lanceerde de LPA begin juli 2021 haar nieuwe website.
Sociale media
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De LPA doet inspanningen om aanwezig te zijn op de sociale media. Hiermee verstrekt de
organisatie de nodige info aan bezoekers, aan de leden en mensen die de LPA volgen op
deze media.
Enkele cijfers:




5.

Facebook: 23.502 likes en 29.419 volgers op 06/04/2022 (+4 % likes tegenover 2020)
Twitter: 2.418 volgers op 06/04/2022 (+3,8 % tegenover 2020)
YouTube: 610 abonnees op 06/04/2022 (+ 29,5 % tegenover 2020)
Instagram: 1.532 volgers op 06/04/2022 (+ 19,3 % tegenover 2020).

Dank

De Last Post Association wenst iedereen te danken die heeft bijgedragen om het werkjaar
2021 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 2021. De
medewerking van de Stad Ieper was in het COVID-jaar 2021 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 20.30 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.
Een groot woord van dank voor alle medewerkers:
6.

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 5 ceremonial assistants voor hun trouwe inzet. Door de vele en diverse maatregelen
inzake corona, was hun aanwezigheid essentieel om de continuïteit van de plechtigheid
te verzekeren.
Pipers Pierre Dervaux en Gil Vermeulen die aanwezig zijn op speciale ceremonieën.
Alle bestuursleden voor hun bijdrage op diverse domeinen.
Ian Connerty en Jan Matsaert die het secretariaat op zich nemen.
Maandelijkse vergaderingen

Iedere eerste maandag van de maand kwam het bestuur samen. Een aantal vergaderingen
werden echter digitaal georganiseerd of geannuleerd omwille van COVID-19.
7.

Nieuwsbrieven

In 2021 werden vijf nieuwsbrieven verstuurd per e-mail.
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