
Algemeen Reglement op de Opwaardering van de Oproepingsbrief

De Vlaamse Vereniging voor Opwaardering van de Oproepingsbrief op haar 
algemene vergadering van 2 februari 2011 dd.

Gelet op de succesvolle editie van de campagne ter opwaardering van de 
oproepingsbrief die onder de naam “stembrieforigami” uitermate gesmaakt werd door de 
bevolking en dit gedurende meerder edities: te weten de editie “stembrieforigami 2010” en 
de editie “stembrieforigami 2009”;

Gelet op het grote aantal deelnemers, Facebook-vrienden, spammers en 
hardnekkige fans die zich via verschillende social media maanifesteerden;

Gelet op het feit dat de oproeingsbrief als origamigrondstof een eerder 
zeldzaam materiaal is dat vooral door fijnproevers erg gesmaakt wordt;

Overwegende de vorm en structuur van de oproepingsbrief;
Overwegende de origamikunst in Vlaanderen en in andere landen, voor zover 

daar van echte origamikunst sprake kaan zijn;
Gelet op de ridiculisering van de representatiedemocratie door de heren De 

Wever Bart, Di Rupo Elio en Reynders Didier;
Gelet op het feit dat regering de facto nooit gestuurd worden door hun kiesvee, 

doch door lobby- en drukkingsgroepen, multinationale bedrijven en persoonlijke kennissen 
van de regeringsleiders;

Gelet op de Flahaut-hit “zitpenning/steekpenning”;
Overwegende dat het misverstand bestaat dat stammen, volkeren en 

bevolkingscategoriën dienen geregeerd te worden;
Overwegende dat dit misverstand reeds jaren geleden ontkracht werd;
Na bespreking;
Met eenparigheid van stemmen;
   
Besluit  dat:

Art 1. : er een nieuwe campagne ter opwaardering van de oproepingsbrief 
georganiseerd dient te worden en wel onder de titel “Stembrieforigami 2011”, 
hierna “Stembrieforigami 2011” genoemd.
Art 2. : de campagne van start te laten gaan van zodra de bestaande regering 
van lopende zaken officieel de verkiezingen aankondigt;
Art 3. : op te roepen om de ontvangen oproepingsbrief op te waarderen tot een 
kunstwerk in nobele de traditie van het papiervouwen, teneinde te komen tot 
verfijnde origamiwerkjes zoals bijvoorbeeld een hoedje, boot, vliegtuig of 
stilleven;



Art 4. : tot de deelenming toe te laten, eenieder die:
• op wettelijke of onwettelijke wijze in het bezit is gekomen van een 
oproepingsbrief der verkiezingen;
• de Japanse vouwkunst een warm hart toedraagt;
• een oproepingsbrief vouw en vervolgens fotografeert en ter publicatie 
doormailt;

Art 5. : de deelnemers te kennen te geven dat zijn door deel te nemen de 
ingestuurde werken vrij stellen van auteursrecht;
Art 6. : de deelenemers op te roepen zich te houden aan een beperkt aantal 
thema's waarbinnen zij hun werk dienen te situeren;
Art 7. : de deelnemers te wijzen op het artistieke potentieel van een rechthoek;
Art 8. : het reglement “Algemeen Reglement ter Opwaardering van de 
Oproepingsbrief” ter beschikking te stellen van eenieder die wenst deel te 
nemen en door een kunstzinnig protest het neppolitieke circus in vraag wenst te 
stelllen;
Art 9. :  de burgerlijke media op te dragen dit reglement te publiceren tussen 
foto's van relatieve beroemdheden, partners van sportfiguren en deels – dan 
wel volledig- naakte figuren uit de entertainmentwereld, en dit teneinde er voor 
te zorgen dat het zeker gelezen wordt - ook door de zgn. “libertair uitgedaagde 
kansengroepen” (verslaafden aan reality shows, leden van partijpolitieke 
organisaties, ordehandhavers, medewerkers van kabinetten, leden van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, leden van de raad vaan beheer 
intercommunales etc);     
Art 10. : als eerste, tweede en derde prijs een leven te beloven vrij van 
kapitalistische onderdrukking, politiegeweld en misplaatst nationalisme in een 
vrijstaat naar keuze;
Art. 11. : de kosten terug te vorderen vaan de federale overheid, FOD 
Financiën, Koning Albert II-laan 33, bus 10 te 1030 Brussel;
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