BELGISCHE VERENIGING VOOR ETNOGRAFIE VAN NOORD-AMERIKA VZW
Menslievende, Culturele, wetenschappelijke, en educatieve vereniging zonder winstoogmerk .
Onder het beschermheerschap van de culturele diensten van de Ambassades van de Verenigde
Staten van Amerika, Canada en de Vertegenwoordiging van het Groenlandse Zelfbestuur
Vriendenvereniging sinds 1983
HOE KAN MEN LID WORDEN ?
Om lid te worden van de vereniging moet je voorgedragen worden. Dit wil zeggen dat iemand van de
vereniging je peterschap op zich neemt en dat je onderschrijft aan de statuten en de huisregels van de
vzw. Als je iemand kent die lid is geef je hem een seintje opdat hij uw kandidatuur voorstelt. Indien je
niemand kent in de vereniging, kan je een aanvraag indienen als toetredend lid. Daarin vermeldt je wat
je ertoe heeft geleid om je kandidatuur te stellen, en je stuurt deze dan op naar onze penningmeester
via therainbird@telenet.be Het bestuur evalueert dan je aanvraag.
Wij hebben dan volgende informatie nodig: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon en gsm
(van ieder familielid in geval van sociaal familiaal lidgeld). De jaarlijkse bijdragen zijn naar gelang de
persoonlijke voorkeur. Je kan zowel individueel toegetreden lid zijn en een beschermend lidgeld
betalen. Maar je kan dit ook op een sociale familiale basis doen, dat wil zeggen dat twee leden van
het gezin erin zijn opgenomen vanaf 18 jaar die onder hetzelfde dak wonen. Studenten op kot,
natuurlijk ook. Wij zijn geen elitaire service-club of zo, maar wij aanvaarden enkel mensen die sociaal
engagement ondersteunen, zonder religieuze, politieke of commerciële achtergronden of bindingen.
Ze bestaat sinds 1983. In 1992 verkreeg ze op basis van haar verdienste het uitzonderlijke
beschermheerschap van de culturele diensten van de ambassades van Amerika, Canada en Groenland.
WAARDIG LIDMAATSCHAP
Ieder lid zet zich in om de doelstellingen te helpen verwezenlijken, en elk lid kan door bestuursleden
worden aangesproken om een handje toe te steken bij activiteiten. Er wordt echter steeds rekening
gehouden met individuele beperkingen. Communicatie geschiedt essentieel via email onder BCC
beveiligde vorm en ter bescherming van onze leden hun privacy wordt ook geen informatie over ons
ledenbestand aan derden overgemaakt. Onze doelstellingen worden voornamelijk verwezenlijkt door
fondsenwerving, via lidgelden schenkingen, het organiseren van bescheiden gastronomische events
zoals o.m. banketten en ruilbeurzen voor verzamelaars van champagnecapsules, projecties en
educatieve en culturele evenementen, reizen, lezingen en conferenties, expertises van Indiaanse,
Eskimo en Aleoeten tribale voorwerpen, en uitgiften van monografieën over kunst en geschiedenis.
Alsook een bescheiden merchandising van champagnecapsules, en van T-shirts en sommelierschorten
met ons logo.
Vriendelijke omgang, elementaire beleefdheid en respect vormen de vereiste basis van toetreding en
lidmaatschap. Zin voor relativering en humor worden zeer geprezen. Er is in ons midden geen plaats
voor kleinzerigheid of eigenbelang. De vereniging stelt op heden haar maximaal aantal toegetreden en
actieve leden op 300.
SCHUIF NAAR BENEDEN VOOR VERDERE INFO

MOGELIJKE SANCTIES
Van personen die handelingen plegen die tegen een waardig lidmaatschap indruisen, wordt het
peterschap ingetrokken, waardoor zij geen toegang meer hebben tot onze activiteiten.
Later op de jaarlijkse Algemene Vergadering of op Buitengewone Algemene Vergadering zullen zij
wettelijk en publiekelijk ontslaan worden als lid op aanvraag van het bestuur. Bij ontslag zal het lidgeld
niet worden terugbetaald, noch kan er nog enige aanspraak worden gemaakt op ledenvoordelen.
Bij misbruik van vertrouwen kan de VZW gerechtelijke stappen ondernemen, eventueel samen met
andere benadeelde partijen, en/of zich eisende burgerlijke partij stellen.
HOEVEEL BEDRAAGT HET LIDGELD ?
Het lidgeld: Vervalt elk jaar op 1 oktober. Je kan opteren voor zowel een familiaal als een individueel
lidgeld. Prijs is dan vanaf 1/10/2017 20 euro. Beschermend lid vanaf 50 euro (met inschrijving in de
notulen als Weldoener). Donateur vanaf 100 euro (met inschrijving in de notulen als weldoener).
Bij aanvaarding van het lidmaatschap krijgt men een persoonlijk vertrouwelijk ledennummer,
Er worden geen lidkaarten gegeven.
Nadat er een persoonlijk contact is geweest en wij in het bezit zijn van alle gegevens wordt het
rekeningnummer van de vereniging doorgestuurd waarop het lidgeld dient gestort te worden.
Je hoeft echter geen lid te zijn als je gewoon één of ander project wilt steunen. Daar zijn wij zeker al
heel blij mee. Alles gaat steeds integraal naar het gekozen project. Wij ondersteunen enkel
kleinschalige en lokale projecten in essentie gerund door vrijwilligers, en zonder hulp van mediatieve,
politieke, commerciële of institutionele organisaties. U kan dus geen beroep doen op fiscaal voordeel.
Maar wel op het feit dat alle fondsen 100% bij de terechte beneficiarissen terecht komt, en gezien de
kleinschaligheid er betere controle is op het beheer. Zo komen fondsen altijd terecht bij diegenen die
er nood aan hebben en verzeilen niet o.m. in riante salarissen van beheerders.

VRIJWILLIGER ZIJN …

Is vrijwillig, maar niet vrijblijvend,
Is verbonden, maar niet gebonden,
Is onbetaalbaar, maar niet te koop,
Is positief denken, is positief doen,
met als enig doel, voor jezelf en voor een ander:

VRIENDSCHAP EN EEN GOED GEVOEL!

