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DE VERENIGING STELT ZICH TOT DOEL 
■ de banden tussen haar leden zowel op vriendschappelijk als professioneel 

vlak aan te halen, de sociale aspiraties tussen hen aan te wakkeren en zeker 
elkaar te steunen zowel op materieel als moreel vlak in hun beroeps- en 
sociaal leven; 

■ de banden tussen de verschillende korpsen van de officieren waar de leden 
toebehoren en de Natie, de Europese Unie, de NAVO en de internationale 
gemeenschap aan te halen; 

■ De banden met de politie, brandweer en Civiele bescherming aan te halen. 
 
 
LEDEN 
 
Het lidmaatschap staat open voor: (details zie statuten) 
■ de officieren en de ambtenaren van niveau 1 tewerkgesteld bij, of van andere 

departementen of openbare diensten werkend voor Defensie; 
■ de commissarissen van de federale en de lokale politie, officieren van de 

brandweer de civiele bescherming; 
■ Geassocieerde leden die geen officier zijn of geweest zijn maar een 

vooraanstaande betrekking bekleden of bekleed hebben en een toegewijde 
medewerking in het licht van de doelstellingen aan de vereniging kunnen 
verlenen. 

 
 
JAARLIJKSE BIJDRAGE 
 
De leden van de vereniging worden door de raad van bestuur verplicht tot het 
betalen van een jaarlijkse bijdrage. Op dit ogenblik is dit 30,00 EUR. 
 
Uitzondering wordt gemaakt voor de leden die, om professionele redenen, 
langdurige zendingen ondernemen. 
 
 



   

ACTIVITEITEN 
 
In principe wordt tweemaandelijks een bijeenkomst georganiseerd in ons 
clubhuis “Pavillon du Zoute” (www.hotelpavillonduzoute.be) Bronlaan 4  te 
Knokke-Heist (Oosthoekplein), waarbij telkens een thema wordt voorgesteld. 
Aansluitend is er de mogelijkheid om nog na te praten. 
 
Jaarlijks wordt een nieuwjaarsreceptie, een Algemene Vergadering, en een BBQ 
georganiseerd. We nemen ook deel aan: de plechtigheden ter gelegenheid van 
de Canadese dagen (begin november), de jaarlijkse herdenking van de “Indian 
Army in Flanders Fields herdenking”, de 11 november viering, het Te Deum van 
21 juli en 15 november en dit samen met de Vaderlandslievende Verenigingen. 
 
Bezoeken aan Militaire instellingen, instellingen van Politie, Brandweer ter 
gelegenheid van hun open deur dag worden, georganiseerd. Ook bezoeken aan 
bedrijven ter gelegenheid van de open bedrijven dag  worden geprogrammeerd. 
 
 
 
 
 

DIT ALLES VERLOOPT IN EEN GEZELLIGE SFEER WAAR VRIENDSCHAP  
ONDER ELKAAR ONZE TROEF IS. 

NATUURLIJK ZIJN ONZE PARTNERS ER OOK BIJ. 


