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VZWeetje

Voorwoord
Beste Fire Observer,
Uw eerste clubblad voor 2019!
Sta me toe u en uw familie het allerbeste toe te wensen voor een gezond, gelukkig
en veilig nieuw jaar.
Fire Observers vzw gaat haar 23ste levensjaar in. In 1996 hadden we nooit kunnen
denken dat een gewone Amerikareis onder vrienden uitbreiding ging nemen naar
hetgeen wat Fire Observers vzw vandaag geworden is!
Door al die jaren heen hebben we heel wat kennis en ervaring kunnen opdoen van
onze Amerikaanse en Canadese collega’s, waaruit trouwens ook heel wat
mogelijkheden en vriendschappen zijn ontstaan. Maar niet enkel en alleen van hen
hebben we allen kunnen leren…ook gewoon tussen ons hebben we heel wat kennis
en ervaring kunnen uitwisselen. De kennis tussen korpsen in België en Nederland,
de persoonlijke kennis….iedereen is vandaag een beter hulpverlener door het delen
en opdoen van die kennis en ervaring.
En daar gaat het om bij Fire Observers vzw…het delen van kennis om een betere
hulpverlener te worden en een betere hulp te kunnen bieden aan de burger.
Sinds 1996 hebben we reeds 63 projecten kunnen inrichten. Met een gemiddelde
van 12 deelnemers per project konden er reeds meer dan 750 Belgische en
Nederlandse hulpverleners de oversteek maken voor een unieke ervaring.
Onze zin en inzet is er nog steeds en het ziet er naar uit dat deze niet zal afnemen.
2019 lijkt wederom een mooi jaar te worden voor onze vzw met maar liefst 4 stages
bij topkorpsen.
Veel leesplezier met deze nieuwe editie van uw clubblad!

Collegiale groeten,
Marc Opstal
Voorzitter

Coverfoto
De coverfoto van deze editie is afkomstig uit Nashville, Tennessee.
Een zondagnamiddag in oktober 2010, ergens in de buitenwijken van Nashville, op
een appartementsbrand in een sociaal wooncomplex. Geschoten tijdens de stage
Nashville 2010.
Het was de eerste keer dat Fire Observers vzw te gast was bij dit korps en het was
zelfs de eerste keer dat deze stad en staat werd aangedaan. De stage verliep zeer
vlot en aangenaam en we werden ondergedompeld met de bekende Southern
hospitality.
Dankzij de goede en probleemloze stage die we in oktober 2010 hebben kunnen
lopen, en de goeie contacten die we zijn blijven onderhouden, kwamen we in mei
2013 opnieuw in Nashville aan voor een, min of meer onverwachte stage. De initiële
stage ging door in Los Angeles City maar ondanks de verregaande besprekingen en
goedkeuringen kwam dit korps terug op enkele afspraken wat het voor ons minder
interessant maakte om er te verblijven. Daarop werd besloten om niet meer verder te
werken met Los Angeles City en op zoek te gaan naar een nieuwe stageplek. Die
werd op minder dan 1 uur gevonden, in Nashville.
De contacten met NFD bleven nog steeds even goed en daardoor is het korps altijd
zeer open en ontvangend geweest naar Fire Observers vzw. In mei 2019 keren we
voor de derde keer terug naar Music City USA. Never change a winning team!

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.
Alle vermelde prijzen zijn geldig per stuk. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

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

Lidmaatschap 2019
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 2019 (voor bestaande leden) betaald moet
worden voor 31 maart 2019. 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 2018 en later, zijn met hun lidmaatschap automatisch in orde voor het jaar
2019, alsook de bestaande leden die reeds een hernieuwing hebben doorgevoerd na
1 september 2018. Het lidgeld voor 2019 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.

STAGES 2019
In 2019 richten we opnieuw 4 stageprogramma’s in. De bekendmaking hiervan vond
plaats op 1 september 2018 en werd gevolgd met een algemene mailing,
berichtgeving via de website en via de facebookgroep. De reactie was enorm, we
kregen 114 geldige inschrijvingen binnen voor 32 vacante plaatsen. Alle deelnemers
werden geselecteerd volgens het deelnamereglement.
Tampa, Florida
Vanaf 3 maart zal er een groep van 10 Fire Observers stage lopen bij deze
brandweerdienst aan de Golfkust van Florida. Het is de eerste maal dat we hier
stage lopen. Na het verblijf bij de brandweer zal de groep nog een toeristische
rondreis maken doorheen Florida met stops in Orlando, Delray Beach, Miami en de
Florida Keys. Hun terugkeer in België is voorzien op 19 maart.
Begeleiders voor deze stage zijn Mario Colle en Robby Pauwels.
Nashville, Tennessee
Na eerdere succesvolle stages in 2010 en 2013 maken we nu opnieuw een
vervolgverhaal in Music City USA. Dankzij de goede reputatie die we er genieten
was het dan ook geen enkel probleem om wederom een stage te lopen in de
hoofdstad van de staat Tennessee. Eens de brandweerstage afloopt gaat men nog
enkele andere plekken zoals Memphis, Mobile en Atlanta toeristisch verkennen. Het
vertrek is voorzien op 6 mei met een terugkeer op 22 mei.
Dirk Van den Berghe en Jan Van Cauwenberghe zijn de begeleiders van dienst.
Orange County, Californië
We keren terug naar Californië en ook naar Orange County Fire Authority, een korps
waar we reeds in 1998 te gast waren. De huidige Fire Chief is afkomstig uit San
Diego en reeds een jarenlange vriend en partner voor Fire Observers vzw. Eerder dit
jaar betrok hij zijn functie in Orange County en al snel kwam ook de vraag en het
aanbod om er terug een stage in te richten. Los Angeles, San Diego, San Francisco
en Las Vegas zijn de steden op de toeristische lijst, aangevuld met enkele
natuurparken zoals Grand Canyon, Yosemite en Death Valley. De stagereis loopt
van 19 september tot en met 4 oktober, Marc Opstal en Neil Price zijn de
begeleiders.
Clark County, Nevada
De laatste stage voor 2019 gaat van start op 13 oktober. Een groep van 10 Fire
Observers zal voor deze stage te gast zijn bij de brandweerdienst van Clark County,
Nevada, zeg maar…Las Vegas. Reno is de kleinere gokstad van Nevada, nu gaan
we naar het grote broertje wat ook zal resulteren in meer oefeningen, opleidingen en
zeker oproepen. Het toeristisch programma na de stage; Death Valley, Yosemite
National Park, Pacific Coast Highway, Los Angeles om uiteindelijke opnieuw te
eindigen in Las Vegas. Het vertrek staat vast op 13 oktober met een terugkeer op 29
oktober. Peter Frederickx en Carl Verstrepen zullen de stagegroep begeleiden.

