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Algemene ledenvergadering en ledenbijdrage
Via deze nieuwsbrief willen we u nogmaals attent maken op onze ledenvergadering die
doorgaat op dinsdag 8 december 2009 om 20 u in het zaaltje boven de bieb.
Tevens willen wij u eraan herinneren uw bijdrage van 5€ op tijd te betalen. Dit kan via
overschrijving of op de vergadering.

Testoproep op 4 december 2009 rond 20 uur
* Als u de testoproep ontvangt, luister aandachtig naar de boodschap (deze wordt herhaald) en
wacht tot men u vraagt om de oproep te bevestigen door op het cijfer 2 te drukken. Dan pas is
uw oproep geregistreerd en haakt u in. Als u niet juist heeft bevestigd zal u na enkele minuten terug op gebeld worden. Dit is uiteraard niet de bedoeling want het vertraagd de oproepen naar de
andere leden en het heeft een dubbele kostprijs.
* Voor een goede BIN werking is het van groot belang dat de gegevens van onze leden up to date
zijn. Daarom willen wij u er attent op maken om elke wijziging in je telefoon/GSM nummer of
mailadres direct door te geven via uw straatverantwoordelijke of bestuur@binheyend.be
* We kregen verschillende signalen dat mensen hun telefoon niet oppakken als ze opgebeld worden door een privénummer.
Elke BIN oproep gebeurt via een pivénummer dat enkel toegekend is aan de politiediensten. Dit
is louter een veiligheidsmaatregel die wij dienen te respecteren.

Preventietip : Hoort wie klopt daar, kinderen?
Zie de maan schijnt door de bomen, de verwarming staat aan want de winter staat voor de deur en
de dagen worden dus korter en donkerder.
Op 6 december zetten we onze deur open voor de goede man, maar ook de mensen met slechte
bedoelingen wrijven in hun handen, want voor hen breekt het hoogseizoen weer aan.
Preventietips om deze ongenodigde personen buiten te houden zijn reeds in vorige nieuwsbrieven
aan bod gekomen maar uiteraard vormen ze geen garantie op dit onheil.
Daarom behandelen we in deze brief wat men moet doen als het noodlot toch toeslaat.
Om als slachtoffer van een diefstal een redelijke kans te hebben om de ontvreemde goederen
terug te krijgen, dienen de politiediensten te beschikken over zoveel mogelijk nummers en beschrijvingen.
1.Diefstal van bankkaarten:
Bel onmiddellijk naar CARD STOP op 070/344.344

2.Een gestolen GSM:
Bezorg de politie het telefoonnummer van uw GSM en uw IMEI nummer
Het IMEI nummer is een unieke code die enkel geldt voor jou GSM.
Je vindt hem terug op je factuur of je kan hem opzoeken via je GSM via volgende procedure :
als je *#06# drukt krijg je een nummer bestaande uit 15 cijfers. Dit is het zogenaamde International Mobile Equipment Identity-(IMEI)nr.
Deze nummers vormt een hulpmiddel voor de politie bij de aangifte van diefstal of verlies.
Verder is het ook belangrijk om contact op te nemen met je provider om je GSM op de zogenaamde “black list” te laten zetten.
Je toestel wordt dan geblokkeerd en kan niet meer gebruikt worden, zelfs niet indien er een andere SIM-kaart wordt ingestoken.
Op die manier zal de dief er dus weinig plezier aan beleven.
Ga op je GSM factuur de “vreemde gesprekken” na en geef de nummers door aan de politie.
3.Een gestolen auto:
Verzamel zoveel mogelijk gegevens over je auto, kopiëer al je boorddokumenten, aankoopbewijzen en geef ze door aan de politie. Neem ook een foto van je auto. Verwittig je verzekering.
4. .Gestolen goederen zoals hifi, juwelen, kunstwerken.
Het is raadzaam om al uw waardevolle voorwerpen te registreren om ze na een diefstel gemakkelijker te kunnen indentificeren.
De meeste elektrische en elektronische apparaten hebben een serienummer,schrijf deze
nummers op en bewaar ze zorgvuldig.
Wanneer er geen nummer aanwezig is kan men het voorwerp zelf markeren.
Markeer op een zichtbare plaats indien mogelijk en zorg ervoor dat het niet gemakkelijk te verwijderen is. Er bestaan stiften met onuitwisbare inkt, kraspennen.
Wenst u meer informatie over omtrent dit onderwerp kan u terecht op de website van de polite.
Hier kan men tevens de folder downloaden: Save your numbers, met registratieformulier.
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