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Sterker Vrijwilligen?
Word lid van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Sterker Vrijwilligen! 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt 
het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. 

Ons doel? 
Samenwerken aan ʻsterker vrijwilligerswerkʼ. We richten 
ons vooral tot organisaties en lokale besturen die met 
vrijwilligers werken. Vzw, feitelijke vereniging of lokaal 
bestuur. Klein of groot. Koepel- of deelorganisatie. In-
gebed of autonoom. Mét of zonder betaalde medewer-
kers.  In elke sector in Vlaanderen… 

Je kan bij ons steeds terecht voor de laatste informa-
tie over vrijwilligerswerk en beleidsontwikkelingen op 
Vlaams, federaal, Europees  en internationaal niveau.

In nauwe samenwerking met en gestuurd door het werk-
veld, behartigt het steunpunt de belangen van vrijwilli-
gers en vrijwilligerswerk bij het overheidsbeleid ter zake.

Lid worden
Jullie bijdrage maakt een verschil
Hoe meer leden, hoe beter. Want onze leden zorgen 
dat we samen luider klinken en beter op het beleid 
kunnen wegen. 

Zonder leden geen belangenbehartiging. Onze Raad 
van Bestuur en Algemene Vergadering bestaat uit ver-
tegenwoordigers van onze leden. Dankzij onze leden 
houden wij de vinger aan de pols, in elke sector en in 
heel Vlaanderen. 

Het grootste deel van onze middelen kom rechtsreeks 
van de Vlaamse Overheid. Jullie lidgeld helpt onze 
werking om net dat extraatje te kunnen doen:  publi-
caties in eigen beheer uitbrengen, bijvoorbeeld. Of 
onze samenwerking met Curia voor zwaardere juridi-
sche vragen. 

Hoe werkt het?
Lidmaatschap loopt per 12 maanden. Je kan dus elk 
moment lid worden en alle voordelen van de komen-
de 12 maanden genieten, vanaf het moment dat je 
lidgeld betaald is. 

Vraag nu je lidmaatschap aan op: 
www.vlaanderenvrijwilligt.be/word-nu-lid

Hoe doen we ʼt?
We zorgen voor: 

• Informatie
• Advies & Instrumenten
• Vorming op maat & studiedagen
• Promotie & sensibilisering 
• Belangenbehartiging

Op www.vlaanderenvrijwilligt.be vind je nog veel 
meer. Jouw contactpersonen



Als lid van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk weeg je mee op het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Je krijgt 
ondersteuning in je vrijwilligerswerk. En natuurlijk hebben we heel wat ledenvoordelen voor jou in petto: 

Wat krijg je?

• Nieuwe leden krijgen een welkomstgeschenk.
• Ontvang gratis de nieuwste publicatie bij verschijning (1x per jaar)
• 10 % korting op  promomateriaal, publicaties, instrumenten, ...
• Prijsvermindering bij de jaarlijkse studiedag in Dé Week van de Vrijwilliger en vorming. 
• Ontvang maandelijks de exclusieve nieuwsbrief voor leden.
• De mogelijkheid om effectief lid te worden en een rol op te nemen in onze Algemene Vergadering.
• De kans om deel uit te maken van een organisatie die de belangen van het werkveld consequent verdedigt en 

daar zélf mee jouw stempel op drukken.
• Regelmatige bevragingen over uitdagingen in het vrijwilligerswerk, zodat je stem luider klinkt.
• Je vragen over vrijwilligerswerk worden voorgelegd aan specialisten.
• Surprise bij de Internationale Dag van het vrijwilligerswerk op 5 december.
• Met het ledenlogo kan je laten zien dat je als lid het vrijwilligerswerk mee ondersteunt.

Lidgeld

Je lidgeld varieert naargelang het aantal voltijdse personeelsleden dat betrokken is bij het begeleiden van jullie 
vrijwilligers:

Voor koepelorganisaties: 
deelorganisaties zijn niet 
automatisch lid, ze kunnen 
zelf aansluiten volgens de 
tarieven hierboven ver-
meld. 

personeelsleden betrokken bij het begeleiden van vrijwilligers jaarlijkse bijdrage

autonome organisaties zonder personeelsleden 25 euro

organisaties tot 3 voltijdse personeelsleden 75 euro

organisaties met 4 tot 9 voltijdse personeelsleden 125 euro

organisaties met 10 tot 19 voltijdse personeelsleden 175 euro

organisaties vanaf 20 voltijdse personeelsleden 275 euro

Je ledenvoordelen

Sterker Vrijwilligen?
Word lid van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vraag nu je lidmaatschap aan op: www.vlaanderenvrijwilligt.be/word-nu-lid of mail info@vsvw.be


