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Nieuwsbrief
Woordje van de Voorzitter
De zomer van 2018 loopt weer op zijn einde.
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We konden ditmaal niet klagen over te veel regen,
doch echte Belgen zoals we zijn, was het nu met
het teveel aan zon dat we het moeilijk hadden.
Vele onzer leden hadden hier of daar ook een al of
niet klein of groot medisch probleempje en van
diegenen van wie we het wisten werd door de
secretaris een kaartje voor herstel gestuurd.
Langs deze weg wil ik allen die met een of ander
klein of groot medisch probleem zitten een spoedig herstel wensen, en hoop jullie gezond en wel
terug te zien op een of andere bijeenkomst van
onze Vereniging.
De Verbroederingsdag die op 8 juni gepland was
verliep zoals steeds in de opperbeste stemming.
Onze eenheid steunde ons zoals altijd met de middelen die ze had waarvoor onze dank.

Te noteren data:
5 September: Maaseik
6 September: Thorn
7 september: Molenbeek
oktober: graventocht
Limburg
12 oktober: ontmoetingsdag te Eben Emaal

We namen ‘officieus’ afscheid van de EXO van
het Bataljon die ook deelnam aan de maaltijd, het
officiële afscheid is later gepland maar daar dan
niet iedereen aanwezig zal zijn werd er nu reeds We organiseren nog steeds de maandelijkse bijeenkomsten, echter niet meer in het cultureel ceneen bedankwoordje gezegd.
trum te Leopoldsburg doch in het MKOK en dit de
De vertoning van een film over het Belgisch leger eerste dinsdag van de maand om 1400 uur waar
in 1940 was een succes, wat hadden we toen toch men vrijblijvend tussen pot en pint kan bijpraten.
een groot, goed uitgerust leger, spijtig dat het Hier ziet men steeds enkele nieuwe gezichten
voorbereid was op de vorige oorlog. De film over naast de vertrouwde deelnemers en het is steeds
20 jaar ‘BEVRIJDING’ viel ook bij velen in de een gezellige bedoening.
smaak, zeker daar er enkele bekende gezichten te
Er zijn nog steeds enkele onzer leden die recht
zien waren.
hebben op de ‘Herinneringsmedaille voor gewaEerstdaags zal ik trachten de eerste film met steun pende humanitaire operaties’. Deze medaille is
van een ‘specialist’ te laten ondertitelen daar er onder andere voor de deelnemers aan de mars
meerdere leden een copy van de film hebben ge- compagnies in voormalig Belgisch Congo. Voor
vraagd.
één onzer leden deed ik op vraag van Roland
De maand september wordt zoals steeds geken- Adams een aanvraag aan HRG-A/N en hij vermerkt door herdenkingen, we starten op dinsdag 4 kreeg vooralsnog de oorkonde. Indien er nog leseptember met de herdenking te MOLENBEEK, den in dat geval zijn kan men steeds via mij een
gevolgd door woensdag 5 september MAASEIK aanvraag indienen.
en donderdag 6 september THORN. Op zaterdag 8
september zal ik deelnemen aan de herdenking
van de Slag aan de Molen te ROTSELAAR, een
herdenking door de eenheid georganiseerd ten
voordele van het 5 Linie Regiment waar er bloemen zullen neergelegd worden aan het monument.

Ook wij ontsnappen niet aan de wet op de privacy
en zijn bezig ons wettelijk in orde te stellen, hierover verneemt u meer in de bijgevoegde nota.

Zo ben ik weer aan het einde van dit korte voorwoordje van onze nieuwsbrief en hoop velen van
jullie te ontmoeten op een of andere herdenking of
In de maand oktober zal er een Gravenbezoek op onze tweede ontmoetingsdag op 12 oktober e.k.
georganiseerd worden waarvoor de exacte datum en wens ik jullie allen een goede gezondheid toe.
en de exacte formule nog niet gekend zijn.
Met bevrijdersgroet.
Luc Smet
Over onze tweede ontmoetingsdag, voorzien op 12
Voorzitter
oktober leest u meer verder in de nieuwsbrief.
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Militaire plechtigheid te Maaseik
woensdag 05 september 2018

17.45 uur: samenkomst op de Markt te Maaseik
18.00 uur: militaire parade met défilé

19.00 uur: receptie voor alle deelnemers in het Parochiecentrum, aangeboden door de Stad Maaseik

Herdenkingsplechtigheid te Thorn
donderdag 06 september 2018

17.45 uur: herdenking en kransneerlegging aan het monument in de Beekstraat
18.30 uur: herdenking en kransneerlegging aan het monument op de Kerkberg

19.00 uur: herdenking en kransneerlegging aan het monument op de Wijngaerd
19.30 uur: borrel voor de genodigden

Ontmoetingsdag te Eben Emaal
vrijdag 12 oktober 2018

Programma






Onkosten: 32 € per persoon, alles inbegrepen
09.00 uur: vertrek per autocar vanaf de parking Inschrijven:
aan het station te Leopoldsburg

Door het storten van het verschuldigde bedrag op
bankrekening BE69 7352 2330 3078 van onze
10.15 uur: aankomst in Moulin Loverix, rue WeriVerbroedering
het 25 te Eben Emaal voor koffie en koeken
11.00 uur: bezoek aan het Fort van Eben Emaal, 
rue du Fort 40. Het fort is niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers of mensen met een motorische
handicap. Warme kledij en goed schoeisel worden
aanbevolen

Uiterste datum van betaling: 1 oktober
De leden die de verplaatsing met eigen wagen
doen, worden verzocht om dit te melden bij de
betaling

14.00 uur: middagmaal, inclusief twee dranken, in
Gasthof Delicia, Visésteenweg 226 te Riemst.

Opendeur in ex-OC3 te Turnhout
Hiermede nodigen wij U uit om met uw vereniging of individueel onze tentoonstelling “Zo was het - Zo is het” te
komen bezoeken.
Deze tentoonstelling “Zo was het” verteld over de opleiding in het Opleidingscentrum Nr.3 Turnhout.
Het Centrum van Basis Opleiding en Scholing Noord uit Leopoldsburg en het 3 Bataljon Parachutisten uit Tielen
laten U kennismaken met “Zo is het “.
De tentoonstelling gaat door van 02 september tot en met 30 september in de Campus Blairon – blok Europeion cafetaria “ De Korporaal” en is dagelijks open van 10 uur tot 16 uur. De toegang is gratis en toegankelijk voor minder
validen.
Indien gewenst, en aangemeld, wordt U gratis te woord gestaan. Van harte welkom.
zie www.ocnr3.be

Privacy beleid van onze Verbroedering
Algemeen
Deze overeenkomst is opgemaakt in
overeenkomst met de Europese wetgeving inzake privacy (GDPR)
Identiteit van de organisatie:
Verbroedering Bevrijding VZW
Ondernemersnummer 0420656831
Kwartier Lt Gen Piron
3970 Leopoldsburg
Identiteit van de contactpersoon
Van Erum Jos
Telefoon 0479.800348
E-mail josvanerum@telenet.be
Persoonsgegevens die bijgehouden worden
Naam, voornaam, adres, e-mailadres, lidmaatschap per jaar, militaire graad
(evtl), de periode en de uitgeoefende
functie in het Bataljon Bevrijding
(evtl), eventuele overlijdensdatum,
naam en voornaam van de overblijvende partner (evtl)
De leden worden op de hoogte gebracht
van deze informatie door middel van
de nieuwsbrief
Ieder lid kan steeds vragen via mail of
telefoon aan de contactpersoon welke
gegevens er over hem bewaard worden
Doel verwerking persoonsgegevens
om de lidgelden te kunnen innen
om de ledenlijst op te kunnen maken
om de trimestriële nieuwsbrief per post
of per mail te kunnen verzenden.
om alle andere relevante Info bekend te
maken aan de leden via mail of post
Toelichting legaliteit gegevensverzameling
Is een noodzakelijke voorwaarde om lid
te kunnen worden
De verwerking van deze gegevens gebeurt met toestemming van het lid
Een kandidaat-lid dat deze gegevens niet
wenst te verstrekken kan geen lid
worden
Ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens
De gegevens worden in geen enkel geval
doorgegeven aan een derde partij
Hoe lang worden de gegevens opgeslagen
Ze worden bewaard en verwerkt zolang
de organisatie blijft bestaan.
Bij drie opeenvolgende niet-betalingen
van het lidgeld worden de gegevens
van deze persoon geschrapt

Bij overlijden van het lid gaat het lidmaatschap over naar de weduwe/
partner en worden de gegevens van
deze persoon bijgehouden. Bij overlijden van de weduwe/partner worden
ook deze gegevens verwijderd.
Wijze van het verkrijgen van de persoonsgegevens
De gegevens worden verstrekt door de betrokkene zelf met een inschrijfformulier dat
via mail of post wordt verzonden naar de
contactpersoon
Rechten van de leden
Elk lid kan steeds vragen om inzage te
krijgen van zijn gegevens
Een lid kan ten allen tijde vragen om zijn
gegevens te wissen, maar dan kan hij
geen lid meer blijven van de organisatie
Klachten: een lid dat niet akkoord gaat kan
steeds klacht indienen bij de privacycommissie: Tel 02 274 48 00 of e-mail commission@privacycommission.be
Beheer en beveiliging
De penningmeester beheert de gegevens
op zijn PC.
De secretaris bewaart een kopij op zijn
PC
Beide Pc’s worden beveiligd met NORTON SECURITY software
Een back-up wordt bewaard in de cloud
(Dropbox) en is ENKEL te raadplegen door de penningmeester
(contactpersoon) en de secretaris.
Bij elke update of wijziging van deze privacyverklaring zal elk lid op de hoogte worden gebracht door middel van
de trimestriële nieuwsbrief die per
post of email verstuurd wordt
Website
De ledenlijst met de persoonsgegevens
van de Raad van Bestuur mogen
NIET gepubliceerd worden op de
website
Enkel de emailadressen van de webmaster mogen gepubliceerd worden

