
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beernem, 16 januari 2020 
 
 
Geachte ridder,             
Geachte kandidaat-ridder, 
Geachte partner van een ridder of kandidaat-ridder, 
Geachte sympathisant(e), 
 
 
 
 
Wij nodigen de ridders van de Kanselarij België uit naar de algemene vergadering van de 
Kanselarij België van de Internationale Broederschap “ Het Gulden Vlies” op zondag 1 maart 
2020 in Vlissingen, Nederland. 
 
Zij ontvangen daartoe over enkele weken een afzonderlijk schrijven met de dagorde van de 
vergadering. 
 
We hopen dat naast de ridders en de kandidaat ridders ook heel wat partners van hen én heel 
wat sympathisanten op 1 maart 2020 in Vlissingen zullen zijn. 
 
Het bestuur heeft volgende dagactiviteit uitgewerkt: 
 

 09.45u: - 10.25u: Verwelkomen van de deelnemers in hotel-restaurant “De 
Belgische Loodsensociëteit” (de Soos) (Boulevard de Ruiyter, 4, Vlissingen (Tel. 
00 31 118 413608)) in het centrum van de stad. - Parkeren kan in de ondergrondse 
parking Spuiplein/Bellamypark, Vlissingen op 300m lopen van de Soos. 
Koffie/ thee met koffiekoek. 

 10.30u: Algemene vergadering van de Kanselarij België in het Muzeeum op 150m 
loopafstand van de Loodsensociëteit. 
De Ridders komen bijeen in de vergaderzaal. 

 10.30u: De partners van de ridders en de sympathisanten bezoeken het Muzeeum 
onder leiding van een gids. 

 12 u:30: Het driegangen menu in de Belgische Loodsensociëteit 



 15 u : Bezoek aan het Schelde Coördinatiecentrum, waar o.a. de 
Scheepvaartbegeleiding gevestigd is, en er een presentatie zal gegeven worden 
over de Belgisch/(Vlaams)Nederlandse samenwerking i.v.m. de scheepvaart. 

 17.00u: Einde bezoek. 
 

Van de ridders wordt volgende kledij verwacht: Blauwe blazer met embleem, wit hemd én das 
van het Broederschap. 

 

Voor de toelating tot het Schelde Coördinatiecentrum (SCC) vraagt men naam, 
voornaam (voorletters), nationaliteit en rijksregisternummer. 

 

Vooraf inschrijven (mail aan de secretaris (thierry@altruy.be) met vermelding van de namen 
van de personen die intekenen én hun Rijksregister nummer) én betalen van het 
verschuldigde bedrag voor 15.02.2018 is noodzakelijk. 

Betalen dient te gebeuren op rekening IBAN: BE19 0016 8659 8412 en BIC: GEBABEBB van 
de Internationale Broederschap “Het Gulden Vlies”, Kanselarij België, Steelantstraat 23 8800 
Rumbeke (Roeselare) met vermelding van de namen van de personen voor wie de betaling 
gebeurt. 
 
 
 
Met ridderlijke groeten, 
 
 
namens het bestuur Kanselarij België 
 
 
 
 
Thierry Altruy       Georges Evens 
Secretaris        Grootkanselier 
 

 

 

PS: op bijgevoegd plan van Vlissingen vindt u 

 

A: ondergrondse parking Spuiplein/Bellamypark 

B: de Belgische Loodsensociëteit 

C: Muzeeum 

D: weg naar SCC 

 

 

Personen die willen  overnachten in Soos, dienen te vermelden bij boeking “I.B. Gulden 
Vlies” 


