De redders van antwerpen
VZW

NIEUWSBRIEF
Omzetting naar een vzw
In 1890 werd de vereniging “De Redders van Antwerpen” opgericht en 25 jaar later werd zij zelfs een
Koninklijke Vereniging. Deze organisatie bleef echter een feitelijke vereniging zonder enig juridisch
kader.
Daarom werd begin 2018 door het bestuur beslist om tot de omzetting naar een vzw over te gaan met
alle wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn.
De oprichting van de vzw werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april 2018
en het toegekende ondernemingsnummer is 695.431.206.
Wij hopen dat deze omvorming tot een wettelijke vereniging als gevolg zal hebben dat niet enkel
particulieren onze vereniging zullen steunen, maar dat ook bedrijven tot sponsoring zullen overgaan.

Jaarlijkse Brunch op 11 februari 2018
Naar jaarlijkse gewoonte werden onze leden uitgenodigd op een brunch die ook dit jaar plaatsvond in
het Dennenhof te Brasschaat waar we opnieuw konden genieten van een rijkelijk buffet.
We werden hartelijk begroet door de Voorzitter. De Schatbewaarder gaf duidelijke uitleg bij het
financieel verslag.

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee “redders” uit te nodigen en in de bloemetjes te
zetten die op nieuwjaarsavond een in het water gereden automobiliste hadden gered.
Gazet van Antwerpen van 2/01/2018: “In de omgeving van de Zaatstraat in Schoten is op nieuwsjaarsavond om
18u22 een automobiliste in het water gereden. Dankzij de koelbloedigheid van een schipper en een passerende
fietser is de dame gered. Het verhaal begon met een ongelukkig manoeuvre, op het moment dat de dame de
parking van Carrefour aan de Zaatstraat verliet. Ze belandde met haar BMW in het water en dreef naar de
overkant. Een man die aan boord was van een woonboot in het kanaal Schoten-Dessel gooide onmiddellijk een
tros over de auto zodat die naar de kant kon worden getrokken. Dat lukte, en ondertussen was ook een jonge
fietser gestopt: die ging tot aan de oever om de bestuurster in veiligheid te brengen.
Omdat de auto snel water maakte, sloeg de fietser het venstertje van de wagen in. Met hulp van de eigenaar van
de woonboot kon de vrouw naar de wal worden gebracht: doornat, maar veilig. Ze werd verzorgd in de
ziekenwagen maar had op het eerste gezicht geen verwondingen. De brandweer kwam met een hoogwerker en
een duiker ter plaatse om de auto te bergen”.

Muzikaal Ontbijt van 3 juni 2018
Tijdens het ontbijt met muzikale omlijsting, dat plaatsvond
in het Cogelshof en werd bijgewoond door 33 leden, werd
een cheque ten bedrage van € 1.000,00 overhandigd ten
voordele van het Kinderbrandwondencentrum “Oscare”.
Oscare tracht op een zo laagdrempelig mogelijke manier de
meest kwaliteitsvolle nazorg aan te bieden buiten een
ziekenhuiscontext. Daarnaast wil zij bijdragen aan de
verbetering van de kwaliteit van leven voor kinderen met
brandwonden en littekens.
Tevens werd van deze gelegenheid geprofiteerd om contact te leggen tussen de nieuwe en de oudere
leden.

Geplande activiteit:
Zondagmorgen concert op 28 oktober 2018.

Het Reddersteam:
Eric en Lieve Denhaene, Annie Denhaene, Pascale en Luc Palet, Luc en Liliane Van Nuland

