Algemeen Secretaris T. Altruy
p/a Kard. Cardijnlaan 12
8730 Beernem
GSM : 0475 686 639
E-mail : thierry@altruy.be

Plaats en datum van uitgifte:
Bonheiden 31-10-2020.

Geachte,
U hebt de wens te kennen gegeven lid te willen worden van de Internationale Broederschap “Het
Gulden Vlies”.
Om U beter te leren kennen en om ons in staat te stellen op objectieve wijze te oordelen over uw
aanvraag, verzoeken we u de hierna volgende vragenlijst in te vullen. Uw aanvraag zal met alle
discretie worden behandeld.
Hierbij vindt u onze overwegingen om te komen tot een selectie voor lidmaatschap van de
Internationale Broederschap
Algemeen:
Hoewel een democratie onvolmaakt is en zwakke punten heeft, waarborgen democratische
samenlevingen het best de rechten van de mens, zoals deze zijn vastgelegd in de “Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens”.
Zoals de geschiedenis heeft aangetoond, hangt het goed functioneren van een samenleving af
van een juist evenwicht tussen rechten en plichten van ieder individu.
Wanneer dit evenwicht verbroken wordt neemt de kans op verval in totalitarisme, anarchie,
chaos en mensonwaardige toestanden toe.
Wij stellen vast dat in landen waar de democratie al lang een verworvenheid is, de rechten van
de burgers de overhand krijgen op de plichten die zij als mens op zich moeten nemen, zodat het
evenwicht tussen beide, zo niet verbroken, dan toch op zijn minst zeer bedreigend wordt.
Uit bezorgdheid dat dit gebrek aan evenwicht zich uitbreidt tot een achteruitgang van een
gezonde’ samenleving en dit zeker niet weerspiegeld mag zijn in onze Broederschap, willen we
een aantal principes en waarden in onze vereniging verankeren. Dit maakt dat tot toetreding in
onze Broederschap een aantal voorwaarden moeten vervuld zijn. Wij leggen deze hier aan u
voor.
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“Voorwaarden van toetreding tot de Internationale Broederschap “Het Gulden Vlies”.
Artikel 1: iedere Ridder heeft de plicht om onbevooroordeeld de rechten van de Ridder, zoals
die in de Universele Verklaring van de Rechten van de mens zijn vastgelegd, te
respecteren.
Artikel 2: iedere Ridder heeft de plicht anderen te respecteren, zonder onderscheid naar ras,
sekse, religie, sociale klasse, gemeenschap of welk ander element ook waarin zij
schijnbaar verschillen.
Artikel 3: iedere Ridder heeft de plicht de wetten van de regio waar hij woont, te respecteren.
Artikel 4: iedere Ridder heeft de plicht de overtuigingen en opvattingen van een ander te
respecteren zolang deze de mens noch de samenleving aantast.
Artikel 5: iedere Ridder heeft de (morele) plicht met woord en daad te ijveren voor sociale vrede
en zelf een voorbeeld te zijn, door zich op het persoonlijke vlak te ontplooien en zich
in te zetten voor de samenleving.
Artikel 6: als Internationale Broederschap “Het Gulden Vlies” verwachten wij dat een Ridder de
hier opgesomde “kernwaarden” zal respecteren en uitdragen:
-

Ridderschap: nobilitas, beschaafd,verdraagzaam, rechtvaardig, respect voor wie
anders is of minder bezit, de ander de ander laten
Broederschap: ervaringen en interesses willen delen met andere leden, hun
anders zijn positief beleven
Internationaal: waarde hechten aan omgang met mensen uit andere landen,
geïnteresseerd zijn in hun cultuur en taal; meertaligheid
Gulden Vlies: interesse hebben in de Europese (volks)cultuur: vreugde beleven
in het samen genieten van het goede leven

Artikel 7: om de herinnering levend te houden aan de manier waarop ridders destijds dragers
van de vooruitgang geweest zijn, spannen wij ons in om een bijdrage te leveren aan
of voorstel te doen tot het realiseren van een of meerdere doelen tot sociale en/of
maatschappelijke vooruitgang.
Artikel 8: om lid te kunnen worden dient men sociale, culturele of maatschappelijke
verdiensten te hebben, d.w.z. een verantwoordelijke dan wel leidinggevende rol
Artikel 9: aangezien Broederschap het kernwoord is van onze vereniging zal ieder lid zich
inspannen om maximaal deel te nemen aan de activiteiten.
Indien U meent over de vereiste hoedanigheden en over voldoende tijd te beschikken om op
zeer regelmatige basis aan de activiteiten deel te nemen / mee te werken, verzoeken we U de
vragenlijst behoorlijk ingevuld en ondertekend, samen met 2 recente identiteitsfoto's, aan uw
peter te bezorgen.
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VRAGENLIJST:
1. Personalia
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum en -plaats:
Nationaliteit:
Thuis adres:
Telefoonnummer:
GSM:
Fax nummer:
E-mail adres:
Naam en voornaam partner:
2. Welke studies heeft u gedaan, en in welke instellingen?
- secundair onderwijs:

- hoger onderwijs:

- daar het in een internationale broederschap van groot belang is om duidelijk en gemakkelijk met elkaar te
communiceren is het nodig ten minste 2 ‘westerse’ talen goed te kennen. Geef hier aan welke talen en in welke
mate U die denkt te beheersen.
TAAL

SPREKEN

LEZEN

SCHRIJVEN

Andere: !
Andere: !

3. Wat is uw huidig of was Uw laatste
beroep

Waar oefent u het uit?

pag. 3 van 10

Heeft u ook bijkomende
werkzaamheden?

4. VERENIGINGEN
a) Van welke sociale en/of culturele vereniging(en) bent u lid? Geef hier alle verenigingen op.

b) Van welke maatschappelijke vereniging(en) bent u lid ?Geef hier alle verenigingen op.

c) Oefent u een functie uit in deze vereniging(en)? Zo ja, welke?
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5. Schets de hoofdlijnen van uw mens- en wereldbeeld:

6. Aan welke waarden hecht u belang?

7. Waarom wenst u toe te treden?

8. ENGAGEMENTEN
a) Hebt u nog socio-culturele en/of maatschappelijke initiatieven buiten verenigingen?
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b) Hebt u een leidinggevende rol vervuld? Geef toelichting.

9. Vertel wat meer over uw levensloop Welke mensen hebben de grootste impact op u gehad ?
Verklaar kort waarom.

10. Wanneer bent U het meest beschikbaar voor een vrijblijvend verkennend gesprek. (data / uren)

11. Varia
a) bent U bereid om U te engageren en aan min. 50% der activiteiten georganiseerd door Uw regionale Kanselarij
deel te nemen?
b) Belangrijk !:
 Deelname aan het Groot Kapittel waarop U geïntroniseerd wordt, gedurende 2 gehele dagen (alle activiteiten op
vrijdag en de zaterdag van de intronisatie) is VERPLICHT.
 Het dragen van een SMOKING tijdens de Intronisatie is VERPLICHT.
 tijdens de intronisatie ontvangt U een pakket met alle benodigde regalia. Dit omvat het Ridderjuweel /vlinderdas /
das / pin / embleem voor op de vest. Dit is een éénmalige kost die zich situeert tussen 350,- € en 400,-€.
 Hou er ook rekening mee dat er, zoals in elke vereniging, jaarlijks lidgeld zal gevraagd worden, alsook dat deelname
aan de diverse activiteiten onkosten met zich meebrengt. Er wordt op aangedrongen dat aan het jaarlijkse
Internationaal Groot Kapittel wordt deelgenomen.
 Gelieve bij deze vragenlijst 2 pasfoto’s van goede kwaliteit mee te geven. Dat kan ook eventueel digitaal toegstuurd
worden aan de Algemeen Secretaris.
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Ik, die teken,
bevestig kennis te hebben genomen van de overwegingen om
te komen tot selectie als lid, alsook van de voorwaarden van toetreding, de waarden en beginselen van de Internationale
Broederschap “Het Gulden Vlies”, ze alle gelezen en begrepen te hebben en ze te onderschrijven. Ik verklaar op mijn eer,
bovenvermelde vragenlijst naar waarheid en zonder enig voorbehoud te hebben ingevuld. Zoals ik het aan mijn Peter(s)
heb gezegd, wens ik, na rijpe overweging lid te worden van de Internationale Broederschap “Het Gulden Vlies”.

gedaan te:
op:

(dd/mm/jjjj)

............................................
(handtekening)

Ondergetekenden, Peter(s) die Dhr.
voorstellen om opgenomen te worden in de Internationale Broederschap “Het Gulden Vlies” verklaren:
- dat zij de kandidaat toereikend kennen, en de juistheid van de door hem verstrekte inlichtingen bevestigen
- dat zij hem, na rijp beraad, en op eer en geweten, waardig achten om opgenomen te worden in onze
Broederschap.

Naam, voornaam v.d. Peter(s)

Adres

Handtekening

............................

............................
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BELEID VAN DE BROEDERSCHAP
HET GULDEN VLIES VZW
OMTRENT PERSOONSGEBONDEN
GEGEVENS
VAN RIDDERS / KANDIDATEN
Verantwoordelijke verwerking: “DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW”,
pa. Braambergs traat 15, 8000 Brugge, België
De afgevaardigde voor de bescherming van de gegevens (Data Protection Officer - DPO) kan via
volgend email adres gecontacteerd worden: ibhgv-dpo@telenet.be
1.
Inleiding
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” verbindt zich er toe om het privé leven van de
kandidaten te eerbiedigen. De “persoonsgebonden gegevens” zijn inlichtingen die u identificeren of
die tot u betrekking hebben als fysische persoon; zij omvatten bijvoorbeeld (doch zonder zich hieraan
te beperken) uw naam, voornamen, geboortedatum, privaat adres, telefoonnummer, e-mail adres,
bepaalde gegevens betreffende uw beroep, bepaalde gegevens omtrent uw sociale activiteiten, en
andere informaties die u ons bezorgd.
Onderhavige Verklaring van respect van het privé leven omschrijft de manier waarop wij
persoonsgebonden gegevens beheren die wij bekomen zowel via vragenlijsten, telefonische
contacten, e-mails en andere communicaties die wij met u voeren.
Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig elke wetgeving die van toepassing is op de
bescherming van gegevens en van het privéleven, met inzonderheid van de “GDPR” – General Data
Protection Regulation.
Mits het ondertekenen van onderhavige verklaring erkent u en aanvaardt u de bepalingen van
onderhavige verklaring van respect van het privé leven, alsook de behandeling en de overdracht van
persoonsgebonden gegevens overeenkomstig deze verklaring van respect van het privé leven.
2.
De persoonsgebonden gegevens die wij verzamelen
De ingezamelde persoonsgebonden gegevens die betrekking hebben op uw persoon zijn degene die
vermeldt worden in onderhavig document, in het bijzonder onderstaande:
!
!
!
!
!

uw naam en voornamen
privé adres
e-mail, werk en/of privé telefoon
gezinstoestand
filosofische en maatschappelijke opvattingen

3.
Hoe maken wij gebruik van de persoonsgebonden gegevens?
Wij gebruiken deze persoonsgebonden gegevens om :
!
!
!
!
!

Uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
Uw kandidatuursdossier te verwerken
Deze gegevens naar “DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” te verspreiden
U belangrijke informatie te bezorgen
Om ons in overeenstemming te brengen met wettelijke en reglementaire bepalingen, zoals die
met betrekking tot witwaspraktijken en financiering van het terrorisme; gerechtelijke procedures
te respecteren; en aan de verzoeken van de openbare regeringsautoriteiten te beantwoorden.

De wettelijke grond voor de verwerking is de volgende : de instemming van de betrokken persoon die
het recht heeft om, op elk ogenblik, zijn instemming in te trekken behalve wat de gegevens met
betrekking tot naam en datum van onderhavig verzoek betreffen.
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BELEID VAN DE BROEDERSCHAP
HET GULDEN VLIES VZW
OMTRENT PERSOONSGEBONDEN
GEGEVENS
VAN RIDDERS / KANDIDATEN
Wij maken geen gebruik van technieken die beslissingen nemen op basis van een geautomatiseerde
verwerking die aanleiding geeft tot juridische effecten voor de betrokken persoon of die hem op
significante wijze treffen.
4.
Delen van persoonsgebonden gegevens
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” kan persoonsgebonden gegevens toegankelijk
maken aan volgende personen of entiteiten :
!
De Grootkanseliers van de erkende en aangesloten regionale Kanselarijen bij de
“BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW”
!
Regeringsautoriteiten en derden betrokken bij een rechterlijke procedure of in toepassing van
een wettelijke verplichting
!
Buiten genoemde organisaties brengt de “BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” geen
gegevens over buiten de Europese Unie.
5.
Veiligheid
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” neemt alle gepaste technische en
organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de wetgeving die van toepassing is
op het privéleven en de bescherming van gegevens. Mocht u redenen hebben om te vrezen dat uw
interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld, mocht u de indruk hebben dat de veiligheid van de
persoonsgebonden gegevens die u met ons gedeeld heeft in het gedrang zou komen), dan wordt u
verzocht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Wanneer “DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” persoonsgebonden gegevens aan een
dienstverlener overdraagt, dan zal de dienstverlener met zorg geselecteerd worden en zal hij de
geschikte maatregelen moeten nemen om de confidentialiteit en de veiligheid van de
persoonsgebonden gegevens moeten waarborgen.

6.
Bewaring van de persoonsgebonden gegevens (periode en criteria)
“DE BROEDERSCHAP HET GULDEN VLIES VZW” neemt alle redelijke maatregelen om er zich van
te vergewissen dat de persoonsgebonden gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde doel en zo
nauwkeurig en zo volledig mogelijk zijn om de doelstellingen van onderhavige verklaring te
verwezenlijken.
De gegevens van de kandidaat worden gedurende 2 jaar na de kandidatuurstelling bewaard.
7.
Uw rechten als betrokken persoon.
U heeft een recht tot toegang, tot verbetering, tot weigering van gebruik van, of tot verzoek van
wissen, van beperking of van overdracht van bepaalde persoonsgebonden gegevens op bepaalde
gronden. Gelieve ons te contacteren op het adres van de DPO mits bewijs van uw identiteit aan de
hand van een kopij van uw identiteitskaart, met vermelding van al uw verzoeken of indien u vragen of
twijfels heeft omtrent de wijze waarop wij uw persoonsgebonden gegevens verwerken. Gelieve er
nota van te nemen dat bepaalde persoonsgebonden gegevens vrijgesteld kunnen zijn van het recht
van toegang, van wissen, van beperking, van oppositie of van overdracht overeenkomstig de
wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privé leven en de bescherming van lokale
gegevens.
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BELEID VAN DE BROEDERSCHAP
HET GULDEN VLIES VZW
OMTRENT PERSOONSGEBONDEN
GEGEVENS
VAN RIDDERS / KANDIDATEN
8.
Wijzigen van deze Regels
De regels opgenomen in onderhavige verklaring worden regelmatig nagezien en wij behouden ons
het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen overeenkomstig wijzigingen in onze
activiteiten of wettelijke vereisten. Wij zullen u op de hoogte houden van de evoluties van deze
verklaring.
9.
Klachten
Indien u niet tevreden bent van de wijze waarop wij uw persoonsgebonden gegevens of indien u de
indruk heeft dat contactneming het probleem niet zal oplossen dan laat de wetgeving omtrent de
bescherming van de persoonsgebonden gegevens u toe om klacht neer te leggen bij de bevoegde
controle instantie.
Opgemaakt te
Datum:

(dd/mm/jjjj)

De Ridder / kandidaat,(**)
Naam, voornaam:

Handtekening: ………………………………………….

(** schrappen wat niet past)
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