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Beste Fire Observer,  
 
 
Eerst en vooral onze welgemeende excuses voor het laattijdige versturen van ons 
verenigingsblad “VZWeetje”, de tweede editie voor 2018. 
 
De reden voor dit laattijdge versturen vond plaats tijdens de laatste week van de 
maand mei. Zoals jullie reeds hebben kunnen lezen op onze website en de 
Facebookpagina waren er maar liefst 30 Amerikaanse collega’s op bezoek!  
Naast 3 collega’s uit Florida en 1 uit Colorado kwamen de overigen allen uit New 
York, meerbepaald uit Nassau County. Deze groep kwam naar België op uitnodiging 
van Fire Observers vzw.  
 
Allen waren tevens lid van de Nassau County Firefighter’s Pipes & Drums en het 
was in deze hoedanigheid dat onze collega’s hier een weekje in België konden 
vertoeven. Naast enkele toeristische steden en evenementen vonden er tal van 
ceremoniële plechtigheden plaats zoals ondermeer een militaire taptoe in 
Oudenaarde. Maar de echte reden waarom zij hier waren, was de deelname aan de 
2018 Memorial Day Ceremony op Flanders Field American Cemetery and Memorial 
te Waregem, en dit het kader van de herdenkingen voor de 100ste verjaardag voor 
het einde van de Eerste Wereldoorlog.  
Een mooi fotoverslag van hun verblijf en programma zal nog volgen op de website 
en de Facebookpagina.  
 
Onze tweede stage voor 2018, die naar St Louis in Missouri, loopt ver ten einde. 
Aanstaande woensdag zal de groep van 10 Fire Observers landen op Brussels 
Airport. De stage zelf was een waar succes en de totale stagereis zeker niet minder! 
Volg hen voor de laatste dagen op hun Facebookpagina, reisverslagen zullen 
weldra te raadplegen zijn op de website.  

 

De zomervakantie staat voor de deur maar dat wil niet zeggen dat uw vzw gesloten 
is. Misschien ligt het werktempo ietsje lager en genieten we misschien wat meer van 
een extra barbecue maar toch werken we volop aan de laatste voorbereidingen voor 
de twee najaarsstages, zijnde Prince George’s County in Maryland en Fort 
Lauderdale in Florida. En natuurlijk zijn er reeds volop gesprekken aan de gang voor 
enkele nieuwe stageplekken voor 2019. Daarvoor is het echter nog eventjes geduld 
afwachten…de stages voor 2019 zullen op 1 september 2018 kenbaar gemaakt 
worden en vanaf dan kunnen jullie zich ook hiervoor inschrijven.  

 
 
 
 
 
Marc Opstal 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

Voorwoord 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coverfoto van deze editie is afkomstig uit ons eigen land, meerbepaald Waregem.  
 
Sinds 2014 is er een delegatie aanwezig op de jaarlijkse Memorial Day Ceremony op 
Flanders Field American Cemetery and Memorial te Waregem, en dit op uitnodiging 
van de US Embassy Brussels en de American Overseas Memorial Day Association.  
 
Zoals jullie weten werden we dit jaar opnieuw uitgenodigd maar op onze beurt namen 
we ook nog eens zo’n 25 Amerikaanse collega’s mee van de Nassau County 
Firefighter’s Pipes & Drums. Zij kregen de eer om op de begraafplaats liederen te 
brengen ter ere van de Amerikaanse gesneuvelden.  
 
Je kan alvast naar de Facebookpagina gaan om nog meer foto’s en verhalen te 
bekijken aangaande hun programma, zeer binnenkort worden er nog meer foto’s 
geplaatst. 
 
 
 
 
 

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.  
 

Coverfoto 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Zoals gewoonlijk  
voeren we de hernieuwingen van het lidmaatschap door tijdens de eerste drie 
maanden van dit jaar. Dit wil zeggen dat het lidgeld van 2018 (voor bestaande leden) 
betaald moest worden voor 31 maart 2018. Leden die tegen die datum geen 
hernieuwing hebben uitgevoerd werden uit het ledenbestand geschrapt.   
  
Het is uiteraard ook mogelijk om je te allen tijde van het jaar aan te sluiten of opnieuw 
aan te sluiten. 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 aansluiten vanaf 1 september 
2018,, zijn met hun lidmaatschap automatisch in orde voor het jaar 2019, alsook de 
bestaande leden die reeds een hernieuwing zullen doorvoeren na 1 september 2018. 
Het lidgeld voor 2018 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 2018 
 



 

 

 
In maart vertrok er een groep van 10 Fire Observers naar Shreveport, LA. Heden werkt 
een andere groep van 10 Fire Observers de laatste dagen af van een stage in St Louis, 
MO. Voor 2018 staan er nog 2 najaarsstages op het programma, zijnde: 
 
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.  

 
 
 
 

Stages 2018 

PRIVACYBELEID 
 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, in werking getreden: GDPR, General Data Protection 
Regulation. 
Uw persoonsgegevens zijn voor ons altijd waardevol geweest en wij beschouwen 
hun bescherming als een prioriteit. Daarom hebben wij ook ons privacybeleid 
aangepast aan de GDPR. U kan deze via verkregen email raadplegen, alsook via de 
website alwaar deze zeer weldra zal gepubliceerd worden.  
 
Sinds 25 mei 2018 is het aangepaste Privacybeleid automatisch van toepassing voor 
alle personen waarvan Fire Observers vzw persoonsgegevens verwerkt in haar 
hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.  
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.  
 
In het kader van deze nieuwe wetgeving zouden we graag uw toestemming 
verkrijgen om verder met u in contact te blijven. In principe zal u enkel emails 
ontvangen aangaande Fire Observers vzw en haar werking, en stageprojecten.  
 
Indien u dit niet wenst vragen wij u om eenvoudigweg een mail te sturen naar het 
secretariaat ( secretariaat@fireobservers.org ) zodat men uw emailadres kan 
verwijderen uit de malinglist.  
 
LET WEL! 
Indien u uw emailadres laat schrappen zal u geen emails meer ontvangen van Fire 
Observers vzw. Dit wil ook zeggen dat u niet meer op de hoogte gehouden zal 
worden van allerhande nieuwsberichten, stageaankondigingen en vacante 
stageplaatsen.  
 



 

 

 

 
 
 

  


