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VZWeetje

Voorwoord
Beste Fire Observer,
Op 1 september was het weer zover! De langverwachte dag brak aan waarop we
onze brandweerstages voor 2018 hebben voorgesteld. De korpsen van Shreveport,
St Louis, Prince George’s County en Fort Lauderdale werden uitgekozen.
Elk op zich zeer interessante en unieke korpsen. Shreveport Fire Department
kennen we al na een succesvolle stage in 2011 terwijl de andere diensten volledig
nieuw zijn binnen ons aanbod. De contacten lopen echter zeer aangenaam en vlot
en zowel wij als onze gastheren kijken uit naar de verblijven en de stageprojecten.
Er waren 32 beschikbare plaatsen voor onze leden en die werden al vlotjes
ingenomen. Er kwamen veel meer kandidaturen binnen dan er vacante plaatsen
waren en daarom moest het selectiereglement opnieuw ingeroepen worden.
Na een zeer aangename zomerperiode schoot het bestuur van onze vzw opnieuw in
gang met opgeladen batterijen. Uiteraard om de stages 2018 op punt te stellen
maar ook om de administratie bij te werken en om de twee najaarsstages te laten
doorgaan.
De stages naar Denver, Colorado en Columbus, Ohio waren ware toppers, zowel
wat betreft het stagegedeelte als de toeristische rondreis. Voor de deelnemers op
zich een mooie ervaring en een leuke tijd om op terug te blikken.
Het einde van 2017 staat voor ons. De wespen hebben plaats gemaakt voor de
schouwbranden en hier en daar beginnen we al te denken aan de Sint –
Barbarafeesten en/of andere brandweerevenementen. Voor het bestuur van Fire
Observers vzw blijft het werken en streven naar het aanbieden van de beste stageervaringen voor onze leden. Als we dit nog beter kunnen doen dan hopen we jullie
hierover te horen. Contacteer ons gerust met een mailtje naar het secretariaat.
We doen dit voor jullie en dankzij jullie!

Marc Opstal
Voorzitter

Coverfoto
De coverfoto van deze editie is afkomstig uit New York City, New York.
Met dank aan Bo Vandersteene. Bo is vrijwilliger in de post Kortrijk van de zone
Fluvia. Ze is reeds verschillende jaren lid van onze vzw en nam deel aan meerdere
stages, waaronder haar laatste naar Columbus.
Na de stageweek bij de brandweer aldaar trok de groep voor een weekje toerisme
naar ondermeer Washington DC en New York City.
Eén van de plekjes welke steevast op het New Yorkprogramma staat is de Brooklyn
Bridge, welke voorziet in de verbinding tussen Lower Manhattan en Brooklyn. Een
mooi kunstwerk van 1883.

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.

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 2017
De hernieuwingen voor het lidmaatschap 2017 werden tijdens de eerste drie
maanden van dit jaar doorgevoerd. Leden die geen hernieuwing deden werden van
de lijst geschrapt waardoor er een verschuiving was voor diegenen die wel opnieuw
hun lidgeld betaald hebben.
Desondanks het feit dat er elk jaar tijdens de hernieuwingsperiode leden wegvallen,
merken we wel dat het ledenaantal voor de vzw op jaarbasis vergroot. Op zich zijn
we zeer blij met dit gegeven want dit is voor ons een teken dat we goed bezig zijn en
de interesse er is. We hopen dus nog vele jaren te blijven doorgaan en éénieder van
jullie te mogen begroeten op één of meerdere stages in de toekomst.
Iedereen die actief is binnen de hulpverlening in België of Nederland kan lid worden
van de vzw. En met actief binnen de hulpverlening willen we zeggen dat je als
vrijwilliger of beroepskracht werkzaam moet zijn als brandweerman (privé, overheid,
defensie,...), of actief binnen de Dienst 112 (ambulancier, verpleegkundige, arts,
centralist,...), of actief binnen een reddingsorganisatie of actief als instructeur in de
hulpverlening. Kennen jullie nog iemand in de vriendenkring die Fire Observers vzw
nog niet kent, stel ons gerust voor, zet ze op de Facebookgroep en de website, vertel
ze jullie ervaringen!
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 na 1 september zijn met
hun lidgeld automatisch in orde voor het lidmaatschap van het daaropvolgende jaar.
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

Stages 2018
In 2018 richten we opnieuw 4 stageprogramma’s in. De bekendmaking hiervan vond
plaats op 1 september 2017 en werd gevolgd met een algemene mailing, berichtgeving
via de website en via de facebookgroep.
Onderstaande stages staan op het programma voor 2018
Shreveport, Louisiana:
De eerste stage voor 2018 gaat door van 04 tot en met 20 maart. Peter Frederickx en
Robby Pauwels nemen de begeleiding van 8 leden op zich tijdens deze prachtige stage.
Naast het stagedeelte trekken ze voor het toeristisch gedeelte naar Baton Rouge, New
Orleans, Mobile, Pensacola, Orlando en Miami. Op 17 maart zullen ze mee oplopen in
de Delray Beach St Patrick’s Day Parade te Florida.
St Louis, Missouri :
Op 21 mei vertrekt er een tweede stagegroep, ditmaal naar Missouri. Het is de eerste
keer dat we in deze staat verblijven voor een stage, het korps van St Louis zal ons
huisvesten. Voor de toeristische rondreis staan Chicago, Memphis, Nashville en New
Orleans in de GPS. 8 Fire Observers krijgen Dirk Van den Berghe en Jan Van
Cauwenberghe als stagebegeleiders.
Prince George’s County, Maryland:
Marc Opstal en Wen Declercq kozen dit uniek korps uit om er een stage in te richten. Op
een boogscheut van de hoofdstad van de VS voorziet deze dienst in alle facetten van de
hulpverlening.
De stage gaat door van 18 september tot en met 04 oktover, 8 leden werden hiervoor
geselecteerd.
Fort Lauderdale, Florida:
Florida is één van de “vaste” staten voor onze vzw. Reeds vele korpsen werden
aangedaan voor een stage maar Fort Lauderdale was voor ons nog onbekend terrein bij
de brandweer. Dankzij de goeie contacten die we onderhouden en de stevige reputatie
welke we hebben opgebouwd werd dus ook heel snel een goedkeuring verkregen. Carl
Verstrepen en Neil Price zullen 8 Fire Observers tijdens deze stagereis begeleiden. Het
vertrek is voorzien op 30 september en de terugkeer op 15 oktober.
Toeristisch komen er ook nog enkele items aan bod zoals Miami, de Florida Keys,
Delray Beach, Cocoa Beach en Orlando.

