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VZWeetje

Nieuwjaarswensen
Beste Fire Observer,
Vooreerst willen we u, uw familie en vrienden het allerbeste wensen voor 2014. Het
voltallige Fire Observersbestuur wenst je een vurig jaar en een goede gezondheid!
Verandering...dat is het woord dat we al een hele tijd te horen krijgen binnen de
brandweerwereld. 2014 wordt het jaar van de hervorming, de statuten, de
prestatietijden, de pensioenregeling,...en nog veel meer... We wachten af.
Verandering...change...is ook het woord binnen de Fire Observers. Verandering op
verschillende vlakken en dit VZWeetje is daar één van. Dit is de eerste vernieuwde
editie van ons clubblad dat jullie geregeld in de mailbox zullen krijgen, of op de
website kunnen terugvinden. Verder in dit blad brengen we je ook nog op de hoogte
omtrent andere veranderingen.
Veel leesplezier en nogmaals een gelukkig en veilig nieuw jaar!

Marc Opstal
Voorzitter

Secretariaat
Onlangs gaf Paul Vanlook zijn ontslag als Secretaris van onze organisatie. Jaar en
dag heeft hij de goede werking van het secretariaat op zich genomen. Paul blijft nog
steeds als bestuurslid actief maar we willen hem toch van harte bedanken voor zijn
jarenlange inzet als Secretaris.
De functie werd overgenomen door Carl Verstrepen. Bijgevolg moeten de
contactgegevens van het secretariaat ook worden aangepast, dit is nu te bereiken
via:

FIRE OBSERVERS vzw
ZWARTENBROEKSTRAAT 138
1750 LENNIK
BELGIUM
+32 498 11 76 55
info@fireobservers.org
http://www.fireobservers.org

Lidgeld 2014
Bij een nieuw jaar hoort uiteraard ook een nieuw lidmaatschap. Om het
administratieve werk een beetje te vergemakkelijken voeren we de hernieuwingen
door in de eerste drie maanden van het jaar. Dat wil zeggen dat het lidgeld van 2014
(voor bestaande leden) betaald moet worden voor 31 maart 2014. Leden die tegen
die datum geen hernieuwing hebben uitgevoerd zullen uit het ledenbestand geschrapt
worden en zo ook dus hun plaats op de ledenlijst kwijtspelen.
Personen die eerder deelnamen aan een stage en ondertussen geen lid meer zijn,
zullen onderaan ledenlijst 2 (de lijst voor mensen die reeds aan een stage hebben
deelgenomen) komen te staan wanneer zij hen opnieuw lid maken.
Nieuwe leden kunnen zich ten allen tijde van het jaar lid maken door middel van het
jaarlijkse lidgeld te betalen. Nieuwe leden die zich aansluiten vanaf 1 september 2014
zijn met hun lidmaatschap automatisch in orde voor het jaar 2015.
Gelet op de werkingskosten van de vzw waren we genoodzaakt om vanaf 1 januari
2014 het lidgeld te verhogen naar een bedrag van €20.00. Sinds de omschakeling
naar de € is dit de eerste maal dat we een verhoging doorvoeren. Een verhoging die
echter broodnodig was om jullie een degelijke organisatie te kunnen en blijven
aanbieden.
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit België:
001-2996699-57
Fire Observers vzw
Groenveld 62
1930 Zaventem
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit het buitenland:
SWIFT of BIC: GEBA BE BB
IBAN: BE09 0012 9966 9957
Fire Observers vzw
Groenveld 62
1930 Zaventem
België

Winkel

De Fire Observerswinkel is ook nog steeds geopend. Produkten kan men
aanschaffen op de stagevergaderingen en op de jaarlijkse barbeque.
Via het secretariaat kan men ook nog zaken aanschaffen die, na betaling, per post
zullen worden verzonden, uiteraard worden verzendingskosten hier in rekening
gebracht.
T shirt:
€8.00
Patch:
€3.00
Belgische vlag: €1.00
De metalen badge met uniek nummer is te verkijgen aan €65.00.
We hebben ook nog enkele cd’s in de winkel beschikbaar met een fotoverzameling
van meer dan 500 stuks! De fotoverzameling geeft jullie een blik van alle stages,
brandweerposten, patches, voertuigen, interventies en oefeningen van de eerste 15
jaar Fire Observers.
Deze exemplaren zijn verkrijgbaar aan €10.00/stuk.

Bestuursleden
Vorig jaar deden we een oproep naar nieuwe bestuursleden. Een tiental leden
stuurden hun motivatiebrief en curriculum vitae door. De kandidaat-bestuursleden
werden grondig gescreend en na selectie werden, hieronder genoemd, volgende
leden weerhouden:
COLLE Mario, Brandweer Terneuzen (NL)
ELAUT Eddy, Brandweer Lede
DECLERCQ Wendy, Brandweer Staden
D’HAENE Dominiek, Brandweer Zele
VAN DEN BERGHE Dirk, Brandweer Merelbeke
Deze nieuwe Werkelijke Leden (bestuursleden) zullen een “stage” van 2 jaar
doorlopen waarin zij minstens 1 stage zullen mee begeleiden. Na de proefperiode
zullen ze al dan niet als effectief bestuurslid aangenomen worden.

Website
Vandaag stellen we de vernieuwde website voor!
De wereld van het internet staat niet stil en ook de vzw moet hierin met haar tijd
meegaan aangezien de website toch ook een deel van ons visitekaartje is. De
vroegere website was verouderd en onaantrekkelijk geworden.
Het zoeken en vinden van een geschikte webmaster was niet evident, daardoor bleef
de vernieuwing enige tijd uit. Nu kunnen we jullie een aangename website aanbieden
welke de nodige informatie kan verschaffen aan alle leden en andere bezoekers.
De bedoeling is om de website zeer actief te houden met ondermeer
nieuwsberichten, stages, nieuws,...
De website heeft een nederlandstalige en een engelstalige versie alhoewel de
engelstalige kant nog in opbouw is.
Het adres van de nieuwe webstek is:

http://www.fireobservers.org

Ook op de sociale media zijn we nog steeds actief. Je kan ons terugvinden op
Facebook!

Stages 2014
Dit jaar richten we 3 stageprogramma’s in. De eerste twee stages zullen in het voorjaar
plaatsvinden en de derde in het najaar.
Atlanta, GA 2014
Enkele maanden geleden stelden we deze stage voor en open voor inschrijving. Alle
plekken waren al snel ingevuld waardoor de organisatie kon beginnen aan de boekingen
en uitwerking van dit programma.
In totaal zullen 10 Belgische en Nederlandse Fire Observers te gast zijn bij de grootste
en drukste brandweerdienst van de staat Georgia. We doen dit korps trouwens voor een
tweede keer aan, na een succesvolle stage in 1999. De stagereis vangt aan op 13 maart
en de groep zal op 29 maart terug in België zijn.
Het toeristisch gedeelte van deze stage zal voornamelijk doorgaan in Florida met
bezoeken en verblijven in ondermeer Miami, Delray Beach, Orlando, St Augustine en
Jacksonville. De groep zal ook deelnemen aan de brandweerparade van de St Patrick’s
Day Parade in Delray Beach. In 2011 waren de Fire Observers hier te gast voor de
stage te Palm Beach County.
Te volgen op de website en de facebookgroep.

Sacramento, CA 2014
Tijdens de zomermaanden van 2013 werd de stage opengesteld voor inschrijvingen. De
keuze van het korps, samen met het toeristische aanbod, maakt deze reis een absolute
topper. 14 Fire Observers zullen deelnemen aan deze stage.
Na het verblijf bij de brandweerdienst van de Californische hoofdstad zal een toeristische
reis ingezet worden met bezoeken en verblijven in San Francisco, Yosemite National
Park, Los Angeles, Grand Canyon National Park en Las Vegas.
De groep vertrekt op 6 mei en keert terug op 22 mei.
Te volgen op de website en de facebookgroep.

Fresno, CA 2014
Voor de derde keer in de geschiedenis van de Fire Observers trekken we naar deze
aangename stad temidden van de San Joaquin Valley in Californië. De
inschrijvingsperiode werd zo’n twee weken geleden afgesloten en er werden in totaal 10
Fire Observers geselecteerd om deel te nemen. Deze stagereis zal aanvangen op 6
september en de groep zal terug op Belgische bodem zijn op 21 september.
De toeristische rondreis zal op de kaart plekken zoals San Francisco, Yosemite National
Park, Los Angeles, Death Valley en Las Vegas aanduiden.
Te volgen op de website en de facebookgroep.

Momenteel bekijken we nog of een vierde stage dit jaar opportuun is. Onderhandelingen
zijn bezig en weldra zal u hierover meer info ontvangen via de website en een
nieuwsflash.

