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Beste Fire Observer,  
 
 
 
In oktober 2016 bliezen we 20 kaarsjes uit. Een mooi jubileum ter gelegenheid 
waarvan we onze eerste eigen "challenge coin" uitbrachten. Ondertussen vonden er 
in het najaar ook nog twee succesvolle stages plaats in Long Beach en Phoenix wat 
het totaal voor 2016, samen met de voorjaarsstages Houston en Miami – 
Dade, opnieuw op 4 stages bracht.   
   
 
2016 was voor vele hulpverleners een woelig jaar. Sommigen onder ons werden al 
dan niet rechtstreeks met de terreur geconfronteerd in Zaventem en Brussel. Het zal 
niet verbazen dat dit dan ook een belangrijk gespreksonderwerp werd tijdens de 
stages. Op vraag van de brandweerleiding van Miami – Dade en Long Beach 
werden zelfs presentaties gegeven waar diverse brandweerdiensten en andere 
hulpdiensten op aanwezig waren om kennis te nemen van onze ervaringen. Hoe 
jammer het gebeuren ook was, het is toch mooi dat we dit met onze collega's uit de 
VS konden delen. Want één van de hoofddoelstellingen van onze vzw is uiteindelijk 
toch om van elkaar te leren.  
   
 
We hebben uiteraard nog vele plannen en we hopen nog jaren met dit prachtige 
initiatief te kunnen verder gaan. Voor 2017 hebben we alvast opnieuw 4 mooie 
stagebestemmingen op het programma staan en we kijken al stilaan uit naar de 
mogelijkheden voor 2018.  
   
 
Rest me enkel nog ieder van jullie en jullie families een zeer gelukkig, gezond en 
veilig 2017 toe te wensen!  
 
 
 
 
 
Marc Opstal 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

Voorwoord 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coverfoto van deze editie is afkomstig vanuit Delray Beach, Florida. 
 
Niet echt een onbekende plek voor onze vzw. In 2011 liep er een groep van 16 Fire 
Observers stage bij de brandweerdienst van Palm Beach County en tijdens die stage 
kregen we prompt een uitnodiging om mee op te lopen in de Delray Beach St 
Patrick’s Day Parade enkele maanden later.  
 
Sinds 2012 loopt er elk jaar een delegatie van Belgische en Nederlandse 
brandweermannen mee in de parade. Desondanks het feit dat hun deelname een 
louter privé-initiatief is vertegenwoordigen deze mensen (welke ook allen lid zijn van 
onze vzw) toch graag onze landen, diensten en Fire Observers vzw.  
 
De stage Jacksonville 2017 is de eerste stage van dit jaar en tijdens het toeristische 
gedeelte van hun stagereis zal ook die groep deelnemen aan de parade. Zo zullen er 
maar liefst 20 Belgische en Nederlandse hulpverleners in de parade marcheren! 
 
Te volgen uiteraard op onze website en de Facebookpagina van Jacksonville 2017! 
 
 
 

Winkel 

 
Onze winkel is open! Alle verkoopsartikelen kan men terugvinden via de website, 
onder de rubriek “Winkel”. Bestellingen kunnen enkel en alleen geplaatst worden met 
het bestelformulier welke je onder de rubriek “Winkel” kan terugvinden op de website, 
of tijdens de bijeenkomsten van Fire Observers vzw zoals bijvoorbeeld de 
stagevergaderingen,... 
 
 
Wat hebben we in de winkel beschikbaar:  
 
T shirts:  
De alomgekende Fire Observersshirt. Beschikbaar in de maten S, M, L, XL, XXL en 
XXXL. De t shirts zijn verkrijgbaar aan € 10,00/stuk. 
 
Patches: 
De Fire Observerspatch vinden we terug op de rechtermouw van ons uniformhemd. 
Verkrijgbaar aan € 5,00/stuk.  
 
Vlaggetjes: 
Een patch van de Belgische vlag, te plaatsen op de linkermouw van het 
uniformhemd. Verkrijgbaar aan € 2,00/stuk. 
 
Challenge coin: 
De Fire Observers challenge coin is nieuw sinds september 2016. De coin is te 
verkrijgen aan € 10,00/stuk. 
 
Badges: 
De metalen Fire Observersbadge, met uniek nummer, wordt geplaatst aan de 
linkerborstzak van het uniformhemd. Deze badge is te verkrijgen aan € 65,00/stuk.  
 
Fotocd’s: 
We hebben ook nog cd’s beschikbaar met een verzameling van meer dan 500 foto’s 
van brandweerwagens, patches, brandweerposten,... Deze verzameling werd 
geschoten tijdens diverse stages die doorgingen in de eerste 15 jaar van Fire 
Observers vzw.Verkrijgbaar aan € 10,00/stuk.  
 
Alle vermelde prijzen zijn geldig per stuk. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.  
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Secretariaat 
Het secretariaat staat ter beschikking voor alle informatie omtrent Fire Observers 
vzw. Alle correspondentie mag gericht worden naar: 
 

Fire Observers vzw 
Theophiel Van Der Cruyssenhof 9 
9080 Lochristi 
BELGIUM 
+32 498 11 76 55 
 
info@fireobservers.org  
http://www.fireobservers.org  
 
 
 
 
 
 
Bij een nieuw jaar hoort uiteraard ook een nieuw lidmaatschap. We voeren de 
hernieuwingen van het lidmaatschap door tijdens de eerste drie maanden van dit 
jaar. Dit wil zeggen dat het lidgeld van 2017 (voor bestaande leden) betaald moet 
worden voor 31 maart 2017. Leden die tegen die datum geen hernieuwing hebben 
uitgevoerd zullen uit het ledenbestand worden geschrapt.  
 
Personen die eerder deelnamen aan een stage en ondertussen geen lid meer zijn, 
zullen op ledenlijst 2 (de lijst voor mensen die reeds aan een stage hebben 
deelgenomen) komen te staan wanneer zij hen opnieuw lid maken. Zij zullen een 
plaats krijgen tussen de laatste stage en eerstvolgende stage van Fire Observers 
vzw.  
 
Nieuwe leden kunnen zich ten allen tijde van het jaar lid maken door middel van het 
jaarlijkse lidgeld te betalen. Nieuwe leden die zich hebben aansloten sinds 1 
september 2016 en later zijn met hun lidmaatschap automatisch in orde voor het jaar 
2017, alsook de bestaande leden die reeds een hernieuwing hebben doorgevoerd na 
1 september 2016.  
  
Het lidgeld voor 2017 blijft ongewijzigd en bedraagt € 20,00. 
 
 
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit België:  
 
BE09 0012 9966 9957  
Fire Observers vzw  
Groenveld 62  
1930 Zaventem  
 
 
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit het buitenland:  
 
SWIFT of BIC: GEBA BE BB  
IBAN: BE09 0012 9966 9957 
 
Om jullie op de hoogte te blijven houden van alle nieuwtjes binnen de vzw vragen we 
alle wijzigingen van contactgegevens zoals adres en email door te sturen naar het 
secretariaat en dit door middel van het inschrijvingsformulier te gebruiken dat te 
vinden is op onze website.  

Lidmaatschap 2017 
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In 2017 richten we opnieuw 4 stageprogramma’s in. De bekendmaking hiervan vond 
plaats op 1 september 2016 en werd gevolgd met een algemene mailing, berichtgeving 
via de website en via de facebookgroep.  
 
De inschrijvingsperiode liep een maand en de interesse was wederom zeer groot. Zo 
kregen we al vlotjes meer inschrijvingen binnen dan de 38 vacante plaatsen. 
Conform het deelnamereglement werden de kandidaat-deelnemers geselecteerd en 
gecontacteerd. Ook de mensen die niet batig gerangschikt waren kregen nieuws en 
werden op de stagelijst als reservekandidaat genoteerd. 
 
Onderstaande stages staan op het programma voor 2017 
 
Jacksonville, Florida: 
 
De eerste stage voor 2017 gaat door van 22 februari tot en met 16 maart. Eric De Theije, 
Mario Colle en Paul Vanlook nemen de begeleiding van 11 leden op zich tijdens deze 
prachtige stage. Na een afwezigheid van 11 jaar keren we opnieuw naar deze plek waar 
we eerder reeds 3 maal te gast waren. Naast het stagedeelte zal er ook een toeristische 
rondreis gemaakt worden met bezoeken en verblijven in Daytona Beach, Orlando, 
Delray Beach, Miami en de Florida Keys.  
 
 
San Diego, Californië: 

 
Op 6 mei zal er een tweede stagegroep vertrekken, ditmaal naar Californië. We gaan 
terug naar de roots van onze vzw, het korps waar de eerste stage doorging, namelijk 
San Diego. Fire Observers vzw heeft een zeer goeie band met SDFD en daar maken we 
gebruik van om er voor de 5

de
 keer stage te lopen. Na de stage zetten we nog koers 

naar ondermeer Los Angeles, Las Vegas, Death Valley, Yosemite National Park, San 
Francisco,... 
 
 11 Fire Observers krijgen Carl Verstrepen, Peter Frederickx en Filip Van Acker mee als 
begeleiders. Het einde voor deze stagereis is voorzien op 23 mei. 
 
 
Denver, Colorado: 
 

Paul Vanlook en Wen Declercq kiezen een stage in het berggedeelte. Deze editie zal 
een sequel zijn van het succesverhaal in 2012. Het is evident dat er veel natuur aan de 
pas zal komen tijdens deze stagereis maar ook nog verblijven in ondermeer Las Vegas 
en Colorado Springs. 
 
De stage gaat door van 5 september tot en met 21 september, 8 leden werden hiervoor 
geselecteerd.  
 
 
Columbus, Ohio: 
 
Het is de eerste keer dat we te gast zijn bij het korps van de hoofdstad van de staat 
Ohio. Een dienst welke voorziet in alle takken van de hulpverlening en daarom is dit 
korps ook weer zeer interessant voor ons. Marc Opstal en Dirk Van Den Berghe zullen 8 
Fire Observers tijdens deze stagereis begeleiden. Het vertrek is voorzien op 18 
september en de terugkeer op 4 oktober.  
 
Toeristisch komen er ook nog enkele items aan bod zoals Chicago, Baltimore, New York 
City, Washington DC en Philadelphia.  
 
 

 

Stages 2017 



 

 

 

      BESTUUR 
 
      Op 1 januari 2017 verliepen de mandaten voor de leden van de Raad van Bestuur.  
      Gelet de statuten werden deze opnieuw verlengd en dit voor de duur van één jaar.  
               
      De mandaten blijven dus ongewijzigd en hiernagenoemde personen behouden dus hun  
      functies; Marc Opstal (Voorzitter), Filip Van Acker (Ondervoorzitter) en Carl Verstrepen  
      (Secretaris / Penningmeester).        
               
               
      Omwille persoonlijke redenen was Patrick Vantroyen genoodzaakt om zijn ontslag in te  
      dienen aangezien zijn engagement naar de vzw toe in het gedrag kwam. De Algemene  
      Vergadering dd. 12/11/2016 aanvaardde het ontslag.      
      Gelet Patrick’s staat van dienst binnen de vzw benoemde de Algemene Vergadering  
      dd. 12/11/2016 Patrick Vantroyen als Erelid van Fire Observers vzw.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


