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VZWeetje

Voorwoord
Beste Fire Observer,
Van harte welkom op deze tweede nieuwsbrief voor 2014!
Het jaar is ondertussen al even bezig en zo ook voor onze vzw. De voorbereidingen
voor de stages naar Sacramento, Fresno en Metro Southwest zijn volop bezig en de
eerste stage van dit jaar is ondertussen reeds achter de rug.
Die stage ging door bij de brandweerdienst van Atlanta te Georgia en werd een
groots succes. Waarschijnlijk is de tumultueuze start u niet ontgaan...
Op 13 maart vertrokken onze leden voor hun avontuur. Het was serieus schrikken
toen we bericht kregen dat de groep betrokken was in een crash, tijdens het
opstijgen in Philadelphia. Gelukkig vielen er geen gewonden.
We kregen vanuit verschillende hoeken felicitaties omtrent de opvang en de
berichtgeving. Ook vanuit de luchtvaartmaatschappij en enkele medepassagiers
kwamen dankbetuigingen en we willen die graag overmaken aan alle groepsleden.
Een dikke proficiat voor de acties die jullie tijdens en na het incident hebben
ondernomen, en de onverwijlde inzet die jullie tijdens deze ongewone noodsituatie
hebben getoond. Het voltallige Fire Observersbestuur is ontzettend trots op jullie!

Marc Opstal
Voorzitter

Secretariaat
Het secretariaat staat ter uwer beschikking voor alle informatie omtrent Fire
Observers vzw. Alle correspondentie mag gericht worden naar:

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. Op 1 mei 2014 zal
de volgende update van de ledenlijsten doorgevoerd worden en zullen de leden
welke zich niet in orde hebben gebracht met hun lidmaatschap van de lijst geschrapt
worden.
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
De Fire Observerswinkel is ook nog steeds geopend. Produkten kan men
aanschaffen op de stagevergaderingen en op de jaarlijkse barbeque.

Winkel

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: €2.00
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.

Website
In de vorige nieuwsbrief waren we zeer vereerd jullie onze vernieuwde website voor
te stellen. Na enkele jaren van vrijwel geen updates door te voeren was het hoog tijd
om met iets nieuws voor de dag te komen.
De reactie bleef niet uit. De website kreeg, sinds de vernieuwing, dagelijks meer dan
het dubbele aantal bezoekers dan de oude website. De bewegingen liepen zelfs op
tot viermaal zoveel als voordien. Bedankt hiervoor!
Dit is het duidelijke signaal dat een vernieuwing echt wel nodig was. We trachten om
de website regelmatig te voorzien van de nodige nieuwtjes, verslagen en andere
updates. Uiteraard kunnen jullie steeds feedback geven via het gastenboek of het
secretariaat.
We zijn ook nog steeds te vinden op de sociale media.

Promoclip
Onze eigen montagedienst JVC Productions heeft in opdracht een zeer mooie
promotieclip gemaakt, waarvoor dank!
De clip is te vinden via de website, de facebookgroep en onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=6SroaPY-Fuw

Reisverslagen Atlanta 2014
De reisverslagen voor de stage Atlanta, GA 2014 verschenen deze week op de website.
Je kan ze terugvinden op de pagina “Vorige Stages – Reisverslagen”.
Ook de Engelstalige versie werd gepubliceerd.

Stages 2014
Dit jaar richten we 4 stageprogramma’s in. De eerste twee stages zullen in het voorjaar
plaatsvinden en de derde in het najaar. De stage Atlanta, GA 2014 is ondertussen al
achter de rug.

Sacramento, CA 2014
Binnen enkele weken zullen 14 Fire Observers de tweede stage van dit jaar aanvatten.
De contacten met de brandweerdienst lopen zeer vlot en gelet op het programma zal
ook deze stage opnieuw een groot succes worden.
De groep vertrekt op 6 mei en keert terug op 22 mei. De groep wordt begeleid door Filip
Van Acker, Eric De Theije en Mario Colle.
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. 10 Fire Observers
zullen deelnemen aan deze stagereis welke start op 6 september. De groep is terug op
Belgische bodem op 21 september.
Marc Opstal en Wendy Declercq zijn de begeleiders en uiteraard is deze stage oook te
volgen op de website en de facebookgroep.

Denver – South Metro, CO 2014
Kort na het verschijnen van het laatste VZWeetje konden we de 4 de stage voor 2014
aankondigen. In september zijn we te gast bij South Metro Fire and Rescue Authority te
Colorado. Ondertussen is de inschrijvingsperiode achter de rug, 8 leden werden
geselecteerd voor deelname. Paul Vanlook en Eddy Elaut zijn de begeleiders.
Ook deze stage zal te volgen zijn via de website en de facebookgroep.

BBQ – Algemene Ledenvergadering 2014
De jaarlijkse bbq zal dit jaar doorgaan op zaterdag 27 september 2014. Omwille
bepaalde redenen besloten we dit evenement te verhuizen naar eind september in
plaats van het laatste weekend van de zomervakantie.
Zet deze datum reeds vast in jullie agenda, bij het verschijnen van het volgende
VZWeetje krijgen jullie meer nieuws omtrent locatie, tijdstip en betalingsmodaliteiten.

