
 

 

 

 

 

Uitnodiging statutaire vergadering te Bree,  zaterdag 15 maart 2014 

Geachte collega, 

Wij nodigen u uit op de statutaire vergadering van BrandweerVereniging Vlaanderen 

op zaterdag 15 maart 2014 in het stadhuis van Bree , Vrijthof 10.   

PROGRAMMA: 

09.00 - 09.50u: Ontvangst met ontbijt  in de patio van het stadhuis 

09.50-10.00u: De effectieve leden blijven in  het stadhuis. De vergadering gaat 

door in  ‘Kim Clijsters zaal’,  de partners vertrekken met enkele 

busjes naar Beek .           

10.00u: Welkom en aanvang vergadering 

Dagorde Vergadering: 

1. Verwelkoming door  Burgemeester Liesbeth Van der Auwera 

2. Verwelkoming door Kol. Chris Addiers, voorzitter 

3. Goedkeuring voorgedragen effectieve leden 2014 

4. Jaarverslag  

5. Financieel verslag 

6. Verslag nazichters der rekeningen 2013 

7. Aanstellen nazichters rekeningen 2014 

8. Voorstel begroting 2015 

9. Ledenbijdrage 2015 

9.   Gedeeltelijke herverkiezing leden Raad van Bestuur 

   10. Bespreking ontwerptekst ‘nieuwe statuten BVV’ 

11. Varia 

 

 12.30u: Lunch in restaurant “Oud Bree”, Nieuwstadpoort 11, 3960 Bree. 

Er is parkeergelegenheid voorzien in de ondergrondse garage van het  stadhuis, Witte 

Torenwal zn te Bree.  Er zal een gratis dagparkeerkaart voorzien worden. Voor 

voertuigen(antenne, blauwe lampjes, …)   die niet in de ondergrondse garage terecht 

kunnen, wordt de parking van de brandweerkazerne ter beschikking gesteld, 

Bocholterstraat 15 te Bree, van waar er vervoer wordt voorzien. 

 

 

 

 

 

  Heist o/d Berg,  10 februari 2014 

Aan de effectieve leden van 

BrandweerVereniging 

Vlaanderen 

 BVV/CA/CVM   

   Chris Addiers 



 

 

De partners van de effectieve leden worden ook uitgenodigd en voor hen werd in de 

voormiddag volgend programma uitgewerkt:   

09.00u - 09.50u: Ontvangst met ontbijt  in de brandweerkazerne te Bree 

09.50u - 10.00u: Vertrek met enkele busjes van de brandweer naar chocolatier Van 

Wetswinkel te Beek –Bree.  Chocolatier Van Wetswinkel is een 

ambachtelijke chocolaterie en is gestart in het jaar 2000 met het 

vervaardigen van artisanale producten tot de fijnste Belgische 

chocolade. De partners kunnen deelnemen aan een workshop. 

   12.30u: Lunch in restaurant “Oud Bree”, Nieuwstadpoort 11, 3960 Bree 

 

Voor de lunch is er een keuzemogelijkheid uit 2 voorgerechten en 2 hoofdgerechten. 

Gelieve op het inschrijvingsformulier uw keuze te noteren: 

Voorgerecht 1: Huisgemaakte garnaalkroketjes met gehakt ei en peterselie  

Voorgerecht 2: Carpaccio van runds met oude kaas, zongedroogde tomaatjes, kappertjes 

en pijnboompitjes 

Hoofdgerecht 1: Grietfilet met groene pepertjes 

Hoofdgerecht 2: Kalfsentrecôte met oude portosaus 

Voor de effectieve leden van de Federatie  is "alles" gratis.  Aan de vergadering wordt 

deelgenomen in “burger”. 

Als deelname in de kostprijs van het middagmaal, enz., wordt voor de partners een 

kleine financiële bijdrage van 25 Euro gevraagd. Deze som dient overgeschreven te 

worden op rekeningnummer 068-2292882-23 van BrandweerVereniging Vlaanderen, 

N. Neeckxlaan 21, 3920-Lommel, uiterlijk tegen 09/03/2014 

Mogen wij u vragen het inschrijvingsformulier uiterlijk tegen 01/03/2014 terug te 

sturen aan het centraal secretariaat, ’s Herenweg 28A, 2222 Heist o/d Berg, 

secretariaat@brandweervlaanderen.be. 

Wij hopen u op deze statutaire vergadering te mogen verwelkomen. 

 

 

Namens de Raad van Bestuur BVV. 

 



 

 

 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Statutaire Vergadering te BREE op zaterdag 15 maart 2014. 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ondergetekende, ...................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................(adres), van de  

brandweerdienst .....................................................................................................en effectief Lid  

van BrandweerVereniging Vlaanderen 

� zal deelnemen aan de Statutaire Vergadering van BrandweerVereniging 

Vlaanderen te Bree op zaterdag 15 maart 2014 om 10.00u, ����    

 

� wenst zich als Effectief Lid van BVV GRATIS in te schrijven voor het 

gezamenlijk middagmaal op zaterdag 15 maart 2014 ����    

 

� wenst zijn partner in te schrijven voor deelname aan het programma en het 

gezamenlijk middagmaal op zaterdag 15 maart 2014 voor de som van 25  

Euro.  
 ����    

Keuze middagmaal:   

Voorgerecht 1  Hoofdgerecht 1  

Voorgerecht 2  Hoofdgerecht 2  

 

Als tussenkomst voor de deelname van mijn partner aan het programma stort ik de 

som van 25 Euro op rekeningnummer 068-2292882-23 van BrandweerVereniging 

Vlaanderen, N. Neeckxlaan 21, 3920 - Lommel. (Overschrijving uiterlijk tegen 09 

maart 2014). 

            

   ..................................................... 

           (handtekening) 

Formulier per kerende terug te sturen, uiterlijk tegen 1 maart 2014, aan het 

centraal secretariaat, ’s Herenweg 28A, 2222 Heist o/d Berg, 

secretariaat@brandweervlaanderen.be.



 

 

 
 

 

VOLMACHT 

 

 

Ondergetekende, ................................................................................................................................ 

 

effectief lid van de v.z.w. BrandweerVereniging Vlaanderen geeft volmacht  

aan:   ........................................................................................................................................................ 

 

om hem overeenkomstig het derde lid van artikel 15 van de statuten te 

vertegenwoordigen op de zitting van de Algemene Statutaire Vergadering die 

doorgaat te Bree op 15 maart 2014. 

 

 

Datum + handtekening, 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 

 

• Het derde lid van artikel 15 van de BVV-statuten bepaalt dat: 
“effectieve leden kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen door een effectief lid 
behorend tot dezelfde provinciale brandweerbond, bij schriftelijke volmacht”. 

• Deze ondertekende volmacht dient te worden bezorgd aan de voorzitter van de 
vereniging, of bij aanvang van de zitting aan de voorzitter worden afgegeven. 

• Eenzelfde lid kan op de vergadering ten hoogste over twee volmachten 
beschikken. 

 


