Brussel, 28 januari 2018

Waarde Collega,
Geachte Vrederechter,
Geachte Politierechter,

Betreft: Jaarlijkse bijdrage (2017) aan de VZW Koninklijk Verbond van de Vrede- en
Politierechters van België

In de loop van het afgelopen jaar, heeft het Verbond haar uiterste best gedaan om de
werkomstandigheden van de nabijheidsrechters te verdedigen, altijd met dezelfde inzet
en hardnekkigheid, zowel door deel te nemen aan werkgroepen waarin ze uitgenodigd
is, als door adviezen te verlenen wanneer ze ertoe verzocht werd, maar ook tijdens
hoorzittingen in de Kamer of tijdens onderhouden met de Minister.
Om het Verbond toe te staan de belangen van de nabijheidsrechters te blijven
verdedigen, is eenheid en solidariteit onder hen vereist. Opnieuw wordt U dan ook
uitgenodigd om uw solidariteit uit te drukken met uw financiële steun.
Voor het werkjaar 2018 werd de bijdrage behouden op 65,00 EUR voor de actieve
nabijheidsrechters en op 40,00 EUR voor de emeriti en ere-vrederechters en politierechters. Deze bijdrage kan gestort kan worden op de bankrekening van het
Koninklijk Verbond met IBAN-nummer BE70 6300 8848 0025.
Door deze bijdrage blijft of wordt U lid van het Verbond. Op dezelfde manier, zult U
op de hoogte gehouden worden van de demarches van uw Verbond, en mag U
deelnemen, met stemrecht, aan onze algemene vergaderingen en in het bijzonder aan
het jaarlijks congres dat dit jaar, op zaterdag 26 mei 2018 in de voormiddag, te Lessine
zal plaatsvinden. De uitnodiging wordt binnenkort verstuurd.
Uw aanwezigheid, uw voorstellen, uw suggesties, met andere woorden, uw stem worden
ten zeerste gewaardeerd … en mocht U zich meer willen inzetten voor het Verbond, is
uw kandidatuur altijd welkom.
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We maken ook gebruik van deze gelegenheid om U te verwittigen dat het Verbond
bekomen heeft van haar partner, Die Keure, dat het Tijdschrift voor vrederechters, c.q.,
voor politierechters, opnieuw op papier beschikbaar zou zijn, en dit ook voor de
geïnteresseerde Collega’s.
Het jaarlijks abonnement 2018 wordt aangeboden tegen dezelfde prijs als vorig jaar,
zijnde 139,00 EUR. i.p.v. 198,00 EUR.
Mocht U geïnteresseerd zijn, dan ontvangen we graag uw bestellingsformulier (zie
bijlage).
Die Keure laat ons ook weten dat ze nog steeds van plan is om een elektronische
databank te ontwikkelen, met alle jaargangen van het tijdschrift en diens bijlagen
(rechtskronieken en indicatieve tabel), die ze gedrukt heeft.
Uw jaarlijks abonnement geeft U eveneeens toegang tot deze databank.

Wij danken u bij voorbaat voor uw vertrouwen in het Verbond en voor uw steun.

Met collegiale groet,

Gérard COLLIN
penningmeester

Jean-Hwan TASSET
nationaal voorzitter
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