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Anderhalf jaar
Sinds de uitbraak van de COVID-pandemie (maart 2020) zijn we ondertussen anderhalf jaar verder. Voor velen een toch 
wel heel bijzondere periode in hun leven. Voor sommigen is de tijd wat blijven stilstaan. Anderen zagen hun levenswerk 
teloorgaan. Nog anderen moesten zichzelf noodgedwongen heruitvinden in hun privé- en/of werksituatie. Het publieke 
leven werd grondig dooreengeschud, zelfs perioden lamgelegd. Handen schudden was en is nog steeds taboe.  
Kussen is enkel voorbehouden voor intimi. De interactie tussen mensen werd algemeen grondig verstoord.  
Nabijheid werd gemeden. Afstand houden en mondmaskers dragen werd het nieuwe normaal. Online verving het 
fysieke contact.

Gelukkig heeft een uitstekende vaccinatiecampagne de kentering definitief ingezet. Alle lof voor de vlotte organisatie van 
de lokale en regionale overheden en niet in het minst voor de duizenden vrijwilligers die dit mee mogelijk hebben gemaakt. 
We krijgen terug uitzicht op een normaler omgaan met elkaar, op het samenkomen in groep, op het organiseren van 
activiteiten, zowel binnen als buiten. En dat schept perspectieven om samen de draad terug op te nemen.

In dat anderhalf jaar hebben we met beweging.net Midden-Vlaanderen niet stilgezeten. Denken we maar aan de vele 
Korenlei live-sessies (een online versie van de gekende lezingen van Salon de Kade); de alternatieve netwerk-events 
zoals ’t Kadehuis bruist en VA(ART) om en rond de Sint-Baafsabdij in Gent; de ‘Car Free Day’ op en rond de Poel;  
de alternatieve ‘Wij de Wijk’-projecten; de online aperitiefcauserie met Reinout Van Zandycke; de nieuwjaarskoekjes 
voor de vrijwilligers; de boodschappenactie Hemelvaart (bedanking medewerkers eerstelijnszorg) en de mediagenieke 
RENO-actie op Hemelvaart in Oudenaarde. Maar denken we vooral aan de vele succesvolle boomplantacties dit voorjaar 
en de talloze ijskarritten met de bewegingspunten in het kader van de campagne ‘Buurtgevoel van Vlaanderen’.

In diezelfde periode  werd ook een nieuw beleidsplan voor beweging.net Midden-Vlaanderen opgemaakt en 
goedgekeurd voor de komende vijf jaar (2021-2025). Geen gemakkelijke oefening weliswaar gezien de complexe 
maatschappelijke context. We leven in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Hoe gaan we om met de tendensen 
in het hedendaags vrijwilligerswerk en de impact van de COVID-pandemie? Waar gaat het heen met de versplintering 
van het politieke landschap en een verdere verrechtsing van Vlaanderen? Een doorgedreven specialisatie, deskundigheid 
en striktere financiële contouren leiden bovendien tot een centralisatie bij zowel de partnerorganisaties als beweging.net 
nationaal. En als klap op de vuurpijl komt daar nog bij dat binnen het actualiseringstraject van beweging.net nationaal 
minder wordt gefocust op de rol van de vrijwilliger en minder financiële ruimte wordt voorzien voor een eigen regionale 
invulling. Toch zijn we erin geslaagd om vanuit eenzelfde missie en visie de vrijwilligers een cruciale plaats en rol te 
blijven geven in onze breed gedragen regionale werking. 

Met het nieuwe regionaal beleidsplan 2021-2025 van beweging.net Midden-Vlaanderen hebben we een totaal  
nieuw concept van jaaractieplan voor 2021-2022 uitgetekend. We wilden vooral een aantrekkelijke, klare, duidelijke en 
luchtige brochure maken.

Op de dubbelgevouwen pagina’s worden alle initiatieven per strategische en daaraan gelinkte operationele doelstelling 
uit het beleidsplan toegelicht en geduid. De strategische doelstellingen zijn: 1. We werken met vrijwilligers, 2. We hebben 
impact op mens en samenleving, 3. We werken netwerk-gedreven, 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Op de witte bladzijden worden ze schematisch voorgesteld met de daaraan verbonden indicatoren én met een 
verwijzing naar de fotopagina’s (FP1, FP2, …) met de accorderende initiatieven op de groene bladzijden.  
De indicatoren dienen om achteraf te kunnen evalueren op de Balanced Scorecard die we aanhouden. 

Op de groene bladzijden worden de initiatieven geduid met een quote, met een antwoord op de wat- en waaromvraag en 
met de doelstelling. Het geheel wordt mooi opgefleurd en geïllustreerd met foto’s en onderschriften. 
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Het zal geenszins verwonderen dat we in dit werkjaar in eerste instantie inzetten op het terug fysiek bij mekaar 
brengen van vrijwilligers van beweging.net en van de partnerorganisaties. Op regionaal niveau starten we met een  
‘Tournée Générale’ voor alle vrijwilligers van beweging.net Midden-Vlaanderen in 6 unieke bruine cafés in de regio.  
We houden het informeel en gezellig en wisselen van gedachten over het aanbod voor het nieuwe werkjaar.  
Daarbij focussen we vooral op de nabije woon- en leefomgeving van mensen onder het thema #buurtgevoel. 

Met de ‘Wensbus’, de boomplantacties en de teken- en schildwedstrijd voor de derde kleuterklassen van het vrij 
onderwijs, staan we alvast terug voor enkele leuke uitdagingen.

Op gemeentelijk/lokaal niveau trachten we zoveel mogelijk de vrijwilligers van de partnerorganisaties en het ruime 
netwerk te betrekken op een trefpunt, een dag van de interesse, een zomerbarbecue, een frietjesstek,  
een groepsvergadering, … en indien mogelijk bij een van onze acties.

Kortom: we willen het bewegingswerk in de regio terug een nieuwe schwung geven met een aanbod van eenvoudige 
en behapbare initiatieven die weinig inspanningen vragen en waar zelfs individuen kunnen op inpikken.  
Wij vanuit ‘t Kadehuis garanderen een professionele aanpak met professionele en gedreven mensen.

Na anderhalf jaar eindelijk terug bij mekaar. Laten we er het beste van maken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Pauwels

regiosecretaris beweging.net Midden-Vlaanderen
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0. Preambule

0.1. Vrijwilligers zijn betrokken in alle facetten van onze werking.

0.2. Activiteiten zijn gebaseerd op ‘Ons verhaal, onze pijlers’.

0.3. We zetten mee onze schouders onder het nationale en provinciale verhaal, binnen de 
mogelijkheden van onze regionale realiteit.
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1. We werken met vrijwilligers

* Het basiswerk wordt gedragen door vrijwilligers.  
Zij zijn het fundament van beweging.net

1.1. Vrijwilligers dragen mee ons DNA uit. Ze helpen mee onze doelstellingen te realiseren. We maken maximaal gebruik van hun interesses en kennis. De duur van het 
engagement is hierbij niet bepaald.

Aanbod Jaaractieplan voor bewegingspunt, bewegingsalternatief, bewegingsantenne - 13 - 18.09.2021

Goedkeuring actuele mozaïek van het basiswerk van beweging.net op regiobestuur MVL - 14.06.2022

1.2. Samen met de vrijwilligers zorgen we met lokale initiatieven voor verbondenheid op verschillende niveaus.

Campagne Buurtgevoel van Vlaanderen [zie FP1] 

• Aantal rondritten met ijskar - 01.05 -31.08.2021

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Aalter - 2 Destelbergen - 1 Gent - 6 Deinze - L.v.N. - 4 Herzele Brakel - 1 Aalst - 3

Assenede - 1 Evergem - 2 Eeklo - 1 De Pinte - 2 Lochristi - 1 Horebeke Denderleeuw - 1

Kaprijke - 1 Melle - 1  Gavere - 1 Merelbeke - 1 Kluisbergen - 1 Erpe-Mere

Lievegem - 2 Oosterzele - 1 Nazareth - 1 Moerbeke Kruisem - 1 Geraardsbergen

Maldegem - 2 Sint-Martens-Latem Sint-Lievens-Houtem Maarkedal - 1 Haaltert - 1

Sint-Laureins Zulte - 2 Wachtebeke - 1 Oudenaarde - 1 Lede

Zelzate - 1 Ronse - 1 Lierde

Zottegem - 1 Wortegem-Petegem - 1 Ninove

Zwalm - 1

 » Er is een jaaractieplan

 » Minimum 5 per zone

 » Mozaïek bekrachtigd op 14.06.2022
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FP1. Campagne ‘Buurt-
gevoel van Vlaanderen’
Wat?
• Vrijwilligers bedelen postkaarten met oproep voor 

deelname aan de enquête ‘Buurtgevoel van Vlaanderen’.

• In vooraf uitgestippelde buurten delen vrijwilligers ijsjes uit. 
We beluisteren buurtbewoners m.b.t. de verkeersveiligheid, 
de kindvriendelijkheid en de netheid van hun buurt.

• Enquêteresultaten ter beschikking stellen van 
verbonden mandatarissen, bewegingspunten, 
organiserende partners en media.

• Opvolging 2021-2022: buurtmomenten 
organiseren met ‘Wensbus’.

Waarom?
• De buurtbetrokkenheid verhogen.

• Kansen creëren voor ontmoeting tussen buurten 
en verbonden mandatarissen en vrijwilligers.

• Met de betrokken buurtbewoners en verbonden 
mandatarissen gaan we aan de slag met de 
enquêteresultaten en de wensen vanuit de buurt.

“ Vrijwilligers van beweging.net Midden-Vlaanderen trokken naar 
48 wijken en buurten om te peilen naar het buurtgevoel.  
Al wie deelnam, ontving een ijsje als beloning. Overal werden 
ze zeer enthousiast onthaald. “Een tof initiatief” luidde de 
meeste commentaar [mei-augustus 2021].

Heusden [10.06.2021].

Sint-Amandsberg [02.06.2021].

Doelstelling.
• B.magazine (oktober 2021) belicht uitgebreid 

de campagne- en enquêteresultaten.

• Enquêteresultaten als ‘stof tot debat’ 
met verbonden mandatarissen, 
bewegingspunten, organiserende partners.

• Minstens 10 buurtmomenten (concept 
‘Wensbus’) organiseren waarvan 1 in elke 
zone tussen 01.10.2021 en 31.01.2022.

 » Strategische doelstelling 1 
 » Operationele doelstelling 1.2

Kruisem [04.05.2021].
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Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Aalter Destelbergen Gent Deinze - L.v.N. Herzele Brakel Aalst

Assenede Evergem Eeklo De Pinte Lochristi Horebeke Denderleeuw

Kaprijke Melle Gavere Merelbeke Kluisbergen Erpe-Mere

Lievegem Oosterzele Nazareth Moerbeke Kruisem Geraardsbergen

Maldegem Sint-Martens-Latem Sint-Lievens-Houtem Maarkedal Haaltert

Sint-Laureins Zulte Wachtebeke Oudenaarde Lede

Zelzate Ronse Lierde

Zottegem Wortegem-Petegem Ninove

Zwalm

Boomplantacties [zie FP2] 

• Reeds gebeurd (Groene cijfers: 4 000 bomen)

• Nog gepland in najaar 2021 (Paarse cijfers)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Aalter - 2 Destelbergen - 1 Gent - 2 + 2 Deinze - L.v.N. - 1 + 1 Herzele Brakel - 1 Aalst

Assenede - 1 + 1 Evergem - 4 Eeklo - 1 De Pinte - 1 Lochristi - 1 Horebeke Denderleeuw - 1

Kaprijke - 1 Melle - 1 Gavere - 2 Merelbeke - 1 Kluisbergen - 1 Erpe-Mere

Lievegem - 3 Oosterzele - 1 Nazareth - 1 + 1 Moerbeke Kruisem - 1 Geraardsbergen - 1

Maldegem - 1 Sint-Martens-Latem Sint-Lievens-Houtem Maarkedal - 1 Haaltert - 1

Sint-Laureins Zulte - 1 Wachtebeke - 1 Oudenaarde - 1 Lede

Zelzate - 1 Ronse - 1 Lierde

Zottegem - 1 Wortegem-Petegem - 1 Ninove - 1

Zwalm - 1

• Verwerken enquête ‘Buurtgevoel van Vlaanderen’ - 01-15.09.2021 

• Buurtmomenten organiseren in de gemeenten - 01.10.2021-31.01.2022  » Minimum 3 per zone

 » Minimum 2 000 unieke respondenten
 » Enquête verwerkt tegen 15.09.2021

 » Minimum 7 000 bomen
 »  5 acties per zone
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FP2. Boomplantacties

Wat?
• Vrijwilligers organiseren in hun gemeente 

1 of meer boomplantacties.

• Reeds 4 000 bomen werden verdeeld in MVL.

Waarom?
• Opvolging campagnes ‘Airbezen’ (2017) 

en ‘Tournée Pédale’ (2019).

• Inspireren van de brede bevolking rond klimaat, 
gezonde lucht en duurzaamheid.

“ Tot op heden werden al ruim 4 000 boompjes verdeeld in 
opvolging van het project ‘Airbezen’ en ‘Tournée Pédale’.  
Een heel bos, zij het dan verspreid over 40 plaatsen in de 
regio. In het najaar mikken we nog op 3 000 bomen gespreid 
over een 20-tal plaatsen.

Oosterzele [23.01.2021].

Ronse [20.02.2021].

Geraardsbergen [06.03.2021].

Aalter [06.03.2021]. 

Doelstelling.
• 3 000 nieuwe bomen verdelen in MVL.

 » Strategische doelstelling 1 + 4
 » Operationele doelstelling 1.2 + 4.4
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1.3. Bij regionale activiteiten wordt rekening gehouden met de draagkracht van bewegingspunten en vrijwilligers.

Boodschappenactie Hemelvaart - 18.05-25.05.2022 [zie FP3} 
 

 
Teken- en schilderwedstrijd ‘Kleur je buurt’ voor de derde kleuterklassen [zie FP4] 
 

Schoolbezoeken - 15-17.11.2021 

• Lokale jurering - 15-30.01.2022

• Regionale jurering - 02.02.2022

• Prijsuitreiking op Kindernamiddag in Deinze - 19.03.2022: zie 4.2.

Project bewonersparticipatie ‘Wij de wijk’: zie ook 4.3

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Aalter Destelbergen Gent Deinze - L.v.N. Herzele Brakel Aalst

Assenede Evergem Eeklo De Pinte Lochristi Horebeke Denderleeuw

Kaprijke Melle Gavere Merelbeke Kluisbergen Erpe-Mere

Lievegem Oosterzele Nazareth Moerbeke Kruisem Geraardsbergen

Maldegem Sint-Martens-Latem Sint-Lievens-Houtem Maarkedal Haaltert

Sint-Laureins Zulte Wachtebeke Oudenaarde Lede

Zelzate Ronse Lierde

Zottegem Wortegem-Petegem Ninove

Zwalm

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Aalter Destelbergen Gent Deinze - L.v.N. Herzele Brakel Aalst

Assenede Evergem Eeklo De Pinte Lochristi Horebeke Denderleeuw

Kaprijke Melle Gavere Merelbeke Kluisbergen Erpe-Mere

Lievegem Oosterzele Nazareth Moerbeke Kruisem Geraardsbergen

Maldegem Sint-Martens-Latem Sint-Lievens-Houtem Maarkedal Haaltert

Sint-Laureins Zulte Wachtebeke Oudenaarde Lede

Zelzate Ronse Lierde

Zottegem Wortegem-Petegem Ninove

Zwalm

 »  Minimum 5 000 in de regio
 »  Nieuwe organisaties en instellingen aandoen
 »  De pers halen

 » Minimum 60 scholen | 120 klassen | 2 000 
kleuters

 » Minimum 5 scholen per zone

 »  Materiaal op tijd geleverd

 » Alle lokale winnaars gekend (3 per klas)

 »  50 topwinnaars en 5 superwinnaars gekend
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FP3. Boodschappen- 
actie Hemelvaart

Wat?
• Vrijwilligers verspreiden de RN-boodschap in hun 

gemeente d.m.v. een vetplantje met bijhorend kaartje.

Waarom?
• Specifieke doelgroepen onder de aandacht brengen.

• Onze waardering vanuit beweging.net 
uiten naar specifieke doelgroepen.

• Een laagdrempelige en aangename actie 
aanbieden aan de vrijwilligers.

• De boodschap van Rerum Novarum op een 
sympathieke manier verspreiden.

 » Strategische doelstelling 1 
 » Operationele doelstelling 1.3

Doelstelling.
• Onze RN-boodschap zo ruim 

mogelijk verspreiden.

• Nieuwe organisaties, instellingen 

en ondernemingen aandoen.

Kinderdagverblijf Beregoed in Gent [10.05.2021].

“ Bedankt voor jouw volgehouden moed en inzet! 
In 2021 richtten we - omwille van de coronacrisis - onze 
boodschappenactie naar een aantal organisaties en instellingen 
uit de eerstelijnszorg met onder meer de vaccinatiecentra 
in Deinze en Ronse, Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen, 
Kinderdagverblijf Beregoed, Vrij CLB regio Gent, Meetjesland 
en Deinze, Familiehulp Oudenaarde. In totaal werden ruim  
6 000 vetplantjes met een boodschap verdeeld. 
In 2022 mikken we terug op andere/nieuwe doelgroepen.

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen [10.05.2021]. 

Vaccinatiecentrum Deinze 
[10.05.2021].
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FP4. Teken- en schilder- 
wedstrijd ‘Kleur je buurt’

Wat?
• Tweejaarlijkse teken- en schilderwedstrijd voor de 

derde kleuterklassen van het vrij onderwijs.

• Lokale vrijwilligers selecteren de drie beste werkjes per klas.

• Uit alle eerste werkjes per klas worden 50 topwinnaars 
en 5 superwinnaars geselecteerd door een regionale 
jury, samengesteld uit kleuterjuffen.

• De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de kindernamiddag in Deinze.

Waarom?
• Zowel scholen, kinderen als ouders in contact brengen 

met beweging.net, vdk bank en DVV verzekeringen.

• Een doelgroep van jonge volwassenen aanspreken.

• Een meer kindvriendelijk imago opbouwen.

• Nieuwe leads voor vdk bank en DVV verzekeringen creëren.

De 5 superwinnaars op de kindernamiddag in  
De Brielpoort in Deinze [16.03.2019].

 » Strategische doelstelling 1 + 4  
Operationele doelstelling 1.3 + 4.2

“ De laatste teken- en schilderwedstrijd van  
beweging.net MVL in samenwerking met CM MVL voor 
de derde kleuterklassen van het vrij onderwijs dateert 
van 2019 met als thema ‘Lekker en gezond op school’. 
Dit werkjaar kiezen we voor het thema  
‘Kleur je buurt’. De kindernamiddag in Deinze vindt 
plaats op 19.03.2022.

Honderden enthousiaste kinderen in een bomvolle 
Brielpoort in Deinze genoten van de show van Urkie Purkie 

[16.03.2019].

Doelstelling.
• Zoveel mogelijk scholen, klassen en 

kleuters overtuigen om deel te nemen.

• Minstens 1 000 deelnemers 
aan de kindernamiddag.

• Nieuwe leads opleveren voor  
vdk bank en DVV verzekeringen.
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FP5. Vrijwilligers- 
avonden ‘GILI - BEST OF’

Wat?
• Elk jaar worden een vijftal vrijwilligersavonden 

georganiseerd in MVL (3 in Gent-Eeklo en 2 in ZOVL).

• Een culturele voorstelling gekoppeld aan een 
netwerkmoment tijdens de receptie.

• De genodigden zijn o.m. vrijwilligers, het netwerk 
en daarnaast is ook een deel voorbehouden 
voor (potentiële) klanten van vdk bank.

• Dit jaar zijn er vijf avonden met ‘GILI - BEST OF’ 
en dit telkens met aanvang om 20.00 uur:

• 09.11.2021 - Cultuurhuis Merelbeke in Merelbeke

• 10.11.2021 - Cultuurcentrum Evergem in Sleidinge

• 01.12.2021 - Leietheater in Deinze

• 11.01.2022 - GC De Volkskring in Lede

• 12.01.2022 - CC De Woeker in Oudenaarde

• Wie vorig jaar inschreef, krijgt (omwille van uitstel door 
COVID-19) als eerste de kans om opnieuw in te schrijven.

• Naargelang de zaalcapaciteit krijgen ook 
anderen de kans om in te schrijven via de 
website. Zij worden per loting geselecteerd.

• De vouchers worden digitaal toegestuurd.

Waarom?
• Bedanking naar vrijwilligers toe voor 

hun inzet en engagement.

• Een alternatieve invulling van de dag van 
de vrijwilliger (05.12.2021) en de week van 
de vrijwilliger (27.02 - 06.03.2022).

• Uitvoering geven aan de 
samenwerkingsovereenkomst met vdk bank.

“ Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een 
zesde zintuig heeft: dat is het vak dat mentalist Gili tot een 
ware kunst wist te verheffen. Hij kon dit niet in 2020-2021, 
maar hopelijk wel in 2021-2022. Dat belooft!

Mentalist Gili.

Doelstelling.
• De vrijwilligers een hart onder de riem steken.

• Een ontspannend avondje uit aanbieden.

• Kansen tot ontmoeting creëren.

• Potentiële leads voor vdk bank creëren.

 » Strategische doelstelling 1 + 4
 » Operationele doelstelling 1.4 + 4.2
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1.4. Jaarlijks organiseren we ontmoetingsmomenten waarbij de vrijwilligers centraal staan.

Vrijwilligersavonden ‘GILI - BEST OF’ [zie FP5] 

• Merelbeke - 09.11.2021

• Sleidinge - 10.11.2021

• Deinze - 01.12.2021

• Lede - 11.01.2022

• Oudenaarde - 12.01.2022

‘Tournée Générale’ [zie FP6] 
 
 
 
 
 

• Herberg De Avonden in Machelen - 13.09.2021

• Bierhuis-Brouwerij Haeseveld in Sint-Amandsberg - 14.09.2021

• Café De Vrede in Denderleeuw - 15.09.2021

• Café De Scheve Zeven in Zomergem - 16.09.2021

• Café ’t Schaap in De Pinte - 17.09.2021

• Eetcafé De Lustige Boer in Maarke-Kerkem - 18.09.2021

Lokale netwerkbijeenkomsten [zie FP7] 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Aalter Destelbergen Gent Deinze - L.v.N. Herzele Brakel Aalst

Assenede Evergem Eeklo De Pinte Lochristi Horebeke Denderleeuw

Kaprijke Melle Gavere Merelbeke Kluisbergen Erpe-Mere

Lievegem Oosterzele Nazareth Moerbeke Kruisem Geraardsbergen

Maldegem Sint-Martens-Latem Sint-Lievens-Houtem Maarkedal Haaltert

Sint-Laureins Zulte Wachtebeke Oudenaarde Lede

Zelzate Ronse Lierde

Zottegem Wortegem-Petegem Ninove

Zwalm

 »  Op een aangename manier vrijwilligers ontmoeten
 »  Het JAP op een vlotte manier ter beschikking 

gesteld van de vrijwilligers
 »  Minimum 80 % van de gemeenten is 

vertegenwoordigd
 »  Op 6 locaties waarvan minstens 2 in ZOVL

 » In 70 % van de gemeenten
 » Minstens 5 per zone

 »  De voorstelling vond plaats
 » Minimum 90 % van de zaalcapaciteit benut
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FP6. ‘Tournée Générale’

Wat?
• Ontmoeting tussen het Dagelijks Bestuur van beweging.net 

MVL, de medewerkers van ’t Kadehuis en de vrijwilligers.

• Een informele en gezellige babbel bij 
een hapje en een drankje.

• Het beleids- en jaaractieplan ter kennis geven.

• Vrij binnen en buiten.

• Data en plaatsen: 

• 13.09.2021 - Herberg De Avonden in Machelen: 
18.30 - 20.30 uur

• 14.09.2021 - Bierhuis-Brouwerij Haeseveld 
in Sint-Amandsberg: 18.30 - 20.30 uur

• 15.09.2021 - Café De Vrede in Denderleeuw: 
18.30 - 20.30 uur

• 16.09.2021 - Café De Scheve Zeven in Zomergem: 
18.30 - 20.30 uur

• 17.09.2021 - Café ’t Schaap in De Pinte: 
18.30 - 20.30 uur

• 18.09.2021 - Eetcafé De Lustige Boer 
in Maarke-Kerkem:
10.30 - 12.30 uur

Waarom?
• De banden tussen de vrijwilligers en ’t Kadehuis aanhalen.

• Duiding geven bij de plannen voor het nieuwe werkjaar.

• Vrijwilligers ontmoeten elkaar over 
de gemeentegrenzen heen.

• Het engagement van vrijwilligers draagbaar 
houden met een fl exibel aanbod.

Doelstelling.
• Op een aangename manier vrijwilligers 

(opnieuw fysiek) ontmoeten.

• Het jaaractieplan op een aantrekkelijke 

manier ter beschikking stellen.

• Na de quarantaine en de online-tsunami 

bieden we (terug) een groepsactiviteit aan.

» Strategische doelstelling 1 
»  Operationele doelstelling 1.4

“Na anderhalf jaar eindelijk 
terug fysiek bij mekaar.



19     JAP MVL 2021 - 2022

Doelstelling.
• In zoveel mogelijk gemeenten 

netwerkbijeenkomsten organiseren.

• Zoeken naar allerlei vormen van 
samenwerking met de lokale actoren.

 » Strategische doelstelling 1 
 » Operationele doelstelling 1.4

“ Samen de draad weer 
oppakken? 
Vanaf september 2021 
komen we (hopelijk) terug 
fysiek samen met de 
bewegingspunten.

In de nieuwjaarsperiode van 2021 waren fysieke bijeenkomsten taboe.  
In de plaats daarvan trokken de voorzitters van de lokale 

bewegingspunten met een kaartje en lekkere koekjes (of nog iets 
straffer) naar de ruim 850 vrijwilligers van beweging.net MVL om hen 

- coronaproof - een gelukkig 2021 te wensen en een babbeltje te doen 
[ januari 2021]. 

FP7. Lokale netwerk- 
bijeenkomsten

Wat?
• Bewegingspunten en/of -alternatieven brengen 

de partners van het netwerk samen.

• Andere organisaties, verenigingen en geëngageerde 
mensen kunnen hierbij betrokken worden.

• Het kan gaan om een ‘nieuwjaarstrefpunt’, een 
‘dag van de interesse’, een ‘zomerbarbecue’, een 
‘frietjesstek’, een ‘groepsvergadering’, …

Waarom?
• Het groepsgevoel van het netwerk op lokaal niveau bewaken.

• Uitwisseling van ideeën, acties, activiteiten van 
de verschillende (partner)organisaties.

• Eventueel tot gezamenlijke afspraken en samenwerking komen.

“ Frietjesstek 
Net voor de lockdown in oktober 2020 organiseerde  
beweging.net Nazareth-Eke een frietjesstek in eigen 
bubbel voor de vrijwilligers van beweging.net. 
Alvast een haalbaar en betaalbaar idee voor een 
eerste fysieke bijeenkomst in de bewegingspunten in 
september-oktober 2021.

Dit was de laatste fysieke bijeenkomst (coronaproof) van  
beweging.net Nazareth-Eke [16.10.2020].
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Doelstelling.
• Een band creëren en/of onderhouden 

met de doelgroep.

• Nieuwe (beleids)vrijwilligers aantrekken.

 » Strategische doelstelling 2 
 » Operationele doelstelling 2.1

Op de laatste ‘After summer-barbecue’ [23.09.2019] werd 
de gemeentelijke spiegel voorgesteld aan de deelnemers 

met de vraag om die als leidraad te gebruiken bij de 
halfweg-evaluatie van het gemeentelijk beleid.

FP8. Korenlei-event

Wat?
• Een netwerkevent voor verbonden mandatarissen 

in hun eerste legislatuur (-50 jaar) of (potentiële) 
kandidaat-mandatarissen (jongeren -35 jaar) 
en mensen met interesse in de beleids- en 
vrijwilligerswerking van beweging.net MVL.

Waarom?
• Een bovenlokale/regionale ontmoetingsplaats voor 

jonge (potentiële) maatschappijhervormers.

• (Verdere) kennismaking met het inhoudelijk 
verhaal van beweging.net.

• (Potentiële) maatschappijhervormers warm 
maken om vanuit de missie en visie van 
beweging.net aan politiek te doen. “ Reinout Van Zandycke, expert politieke marketing, maakte 

indruk op de aperitiefcauserie voor verbonden mandatarissen 
en beleidsmakers [24.04.2021]. Hij werd dan ook meteen 
gecontacteerd om als gastspreker te fungeren tijdens het 
Korenlei-event [23.09.2021].
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2. We hebben impact op mens en samenleving

* We brengen belangrijke thema’s op het publieke forum. Hiervoor werken we (structureel) 
samen met verbonden mandatarissen en sociaal geëngageerde mensen.

2.1. Verbonden mandatarissen en sociaal geëngageerde mensen nemen bestuursverantwoordelijkheid en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid op vanuit  
‘Ons verhaal, onze pijlers’. We stimuleren en ondersteunen sociaal geëngageerde mensen om bestuursverantwoordelijkheid en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid 
op te nemen.

Hoe vorm, inhoud, kader geven aan de nationale nota over de politieke strategie in onze regio?

• Voorstel uitwerken met de werkgroep politiek

• Voorstel bespreken op Politiek Comité - 08.02.2022

• Voorstel bekrachtigen op Regiobestuur MVL - 22.02.2022

23.09.2021 - Korenlei-event met Reinout Van Zandycke, expert politieke marketing {zie FP8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsflash voor beleidsmakers

2.2. Jaarlijks is er minimum 1 inhoudelijk statement beschikbaar met duidelijke standpunten. Dit in samenwerking met verbonden mandatarissen.

Inhoudelijk statement rond ‘Circulaire economie’

• De collega-groep o.l.v. Joke Schauvliege, Vlaams volksvertegenwoordiger en gewezen Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, werkt een aantal aanbevelingen uit voor verbonden  
mandatarissen over hoe als gemeente in te spelen op de circulaire economie. 

•  Projectbezoeken i.k.v. circulaire economie: zie 4.1.

• Inhoudelijk statement bespreken op Politiek Comité - 07.06.2022

• Inhoudelijk statement bekrachtigen op Regiobestuur MVL - 14.06.2022

 » Het voorstel is uitgewerkt

 » Het voorstel is besproken

 » Het voorstel is bekrachtigd

 » Minstens 3 per jaar

 »  Minstens 30 deelnemers
 »  Het gaat om verbonden mandatarissen of 

kandidaten  
ofwel jonger dan 35 jaar  
ofwel jonger dan 50 jaar, maar nieuw in de 
politiek (1ste mandaat)

 »  Minstens 5 nieuwe gezichten
 »  Met een interessante, boeiende inhoudelijke 

insteek

 »  Het inhoudelijk statement uitwerken met de 
collegagroep

 » Collegagroep bestaat uit 3 verbonden 
mandatarissen, 2 vrijwilligers en 1 beroepskracht

 » Het inhoudelijk statement is besproken

 »  Het inhoudelijk statement is bekrachtigd
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“ Omwille van COVID-19 werd de geplande treflunch van 
03.04.2021 vervangen door een aperitiefcauserie (online) 
met Reinout Van Zandycke [24.04.2021]. We hopen de toen 
120 deelnemers nu effectief wel te kunnen ontmoeten op de 
treflunch. Locatie en datum nog te bepalen.

Reinout Van Zandycke tijdens de aperitiefcauserie 
[24.04.2021].

Doelstelling.
• Een thema dat de Beweging na aan 

het hart ligt verduidelijken.

• Persoonlijke interacties faciliteren.

• Een duurzame relatie opbouwen met de 

verbonden (kandidaat)mandatarissen.

 » Strategische doelstelling 2
 »  Operationele doelstelling 2.3

Leen Van den Neste, voorzitter directiecomité vdk bank, 
Mario Pauwels, regiosecretaris MVL en Joke Schauvliege, 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 
de vorige treflunch voor beleidsmakers in het  

Hof van Nassau [16.12.2017].

FP9. Treflunch voor  
beleidsmakers

Wat?
• Netwerkevent voor verbonden (kandidaat) 

mandatarissen en beleidsmakers, de 
leidinggevende van de partnerorganisaties en de 
gemeentelijke voorzitters van beweging.net.

• Met een interessante, boeiende inhoudelijke insteek 
en een sfeerscheppend ontmoetingsmoment.

Waarom?
• De relaties tussen verbonden mandatarissen en 

de Beweging bevestigen en verstevigen.

• Het groepsgevoel onder de verbonden 
(kandidaat)mandatarissen aanwakkeren.

• De visie van de Beweging op een bepaald 
thema toelichten/verduidelijken.
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2.3. Er is systematisch en structureel overleg met verbonden mandatarissen en sociaal geëngageerde mensen.

Politiek Comité

• 16.11.2021

• 08.02.2022

• 07.06.2022

0ntmoeting met verbonden burgemeesters, parlementsleden, schepen stad Gent, voorzitter en fractievoorzitter Provincieraad OVL - 24.09.2021

Treflunch voor beleidsmakers. Locatie en datum nog te bepalen. [zie FP9] 

Halfwegevaluatie gemeentebeleid met gemeentelijke spiegel als leidraad - 01.02-31.05.2022 [zie FP10] 

Onderhoud ACV-centrales | interprofessionele werking en verbonden parlementsleden

Belevingsstages voor verbonden parlementsleden

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Aalter Destelbergen Gent Deinze - L.v.N. Herzele Brakel Aalst

Assenede Evergem Eeklo De Pinte Lochristi Horebeke Denderleeuw

Kaprijke Melle Gavere Merelbeke Kluisbergen Erpe-Mere

Lievegem Oosterzele Nazareth Moerbeke Kruisem Geraardsbergen

Maldegem Sint-Martens-Latem Sint-Lievens-Houtem Maarkedal Haaltert

Sint-Laureins Zulte Wachtebeke Oudenaarde Lede

Zelzate Ronse Lierde

Zottegem Wortegem-Petegem Ninove

Zwalm

 » Het overleg heeft plaatsgevonden

 »  De ontmoeting heeft plaatsgevonden

 » Minimum 1 per jaar

 » Minimum 1 per jaar

 »  Treflunch heeft plaatsgevonden
 » Minstens 100 aanwezigen

 »  Minimum 3 per zone
 »  Minimum in 70 % van de gemeenten
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FP10. Halfwegevaluatie 
gemeentebeleid

Wat?
• De verbonden mandatarissen maken een eerste balans 

op van deze legislatuur met bijzondere aandacht 
voor de interessepunten vanuit beweging.net.

• Met het gemeentelijk bewegingspunt wordt 
gefocust op enkele bijsturingen met de 
gemeentelijke spiegel als leidraad.

Waarom?
• Opvolging geven aan de wederzijdse 

engagementsverklaring tussen de verbonden 
mandatarissen en beweging.net.

• De verwezenlijkingen van en de verbonden 
mandatarissen zelf een forum geven.

• Kansen creëren om bijsturingen van 
het beleid voor te stellen.

Doelstelling.
• De gemeentelijke spiegel onder 

de aandacht brengen.

• Focussen op minstens 1 voorstel 
van beleidsbijsturing en er 
mee naar buiten komen.

 » Strategische doelstelling 2 
 » Operationele doelstelling 2.3

“ De gemeentelijke spiegel zoomt in op vijf thema’s:

• Kwalitatieve en betaalbare woningen
• Kwaliteitsvolle openbare ruimte
• Aanbod welzijn en gezondheid
• Mobiliteit in een gemeente
• Kindvriendelijke gemeente

Meer info op  
gemeentelijkespiegel.be

Professoren Herwig Reynaert en Koenraad De Ceuninck van de 
Vakgroep Politieke Wetenschappen UGent stonden garant voor 
de wetenschappelijke onderbouw van de gemeentelijke spiegel 

[2019-2020].
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2.4. Op regelmatige basis is er dialoog en debat met het brede publiek. Hiervoor hanteren we twee methodieken.

Salon de Kade (fysiek) 
 
 

• ‘De Geschiedenis van het nationalisme in België’ met Bruno De Wever, historicus en professor UGent - 28.10.2021

• Filmvoorstelling ‘Dark Waters’ en inleiding door Cindy Franssen, Europees parlementslid - 02.12.2021

• ‘Naar een circulaire economie voor plastiek’ met Michiel De Smet van Ellen MacArthur Foundation - 10.02.2022

• ‘Achter de tralies. Hoelang houdt de gevangenis nog stand?’ met Hans Claus, directeur gevangenis Oudenaarde - 10.03.2022

Korenlei live om kort op de actualiteit in te spelen (digitaal) 
 

 »  De reeks van 3 sessies heeft plaatsgevonden
 »  Minimum 80 % van de zaalcapaciteit
 »  Gemiddeld 10 nieuwe unieke deelnemers per 

sessie

 » Minimum 2 per jaar
 » Minimum 1 000 views binnen de maand na 

uitzending
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3. We werken netwerk-gedreven

* We hebben ons netwerk versterkt waardoor de impact groter is geworden

3.1. Mensen, organisaties, ondernemingen en instellingen kennen ons DNA en onze ideologie. Ze weten waarvoor beweging.net staat en waarvoor ze kunnen beroep doen op ons.

B.magazine [zie FP11] 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
 
 

3.2. Het jaaractieplan omvat netwerk-versterkende activiteiten waarbij we naar buiten komen als netwerkorganisatie.

Foto- en filmwedstrijd voor lezers B.magazine

• Organisatie - juli-augustus 2021 

• Prijsuitreiking - 30.09.2021 
 

Wandelzoektocht Pasar vzw regio Gent-Eeklo

• Organisatie - 03.07 - 29.08.2021 
 

• Prijsuitreiking - 08.10.2021 
 
 

Nieuwjaarsreceptie beweging.net MVL - 13.01.2022 
 

 » Gericht naar het totale bestand van beweging.net MVL
 » 4 per jaar
 »  Minimum 500 extra abonnees per jaar 

(2019: 15 500 | 2020:16 700)

 »  Gericht naar vrijwilligers en regiobestuur van 
beweging.net MVL

 »  4 per jaar
 »  E-mailbestand op peil houden

 » Publiceren in juni 2021 in B.magazine
 » Minimum 70 deelnemers

 »  De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden
 »  Aantal samenwerkende partnerorganisaties 

(sponsors) op peil houden

 » Minimum 1 000 deelnemers
 » We introduceren een kindvriendelijke editie met 

een afzonderlijk formulier

 »  De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden
 »  Aantal samenwerkende partnerorganisaties 

(sponsors) op peil houden

 »  De nieuwjaarsreceptie heeft plaatsgevonden
 »  Minstens 80 % van de interne en externe partners 

zijn vertegenwoordigd
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Doelstelling.
• Het adressenbestand 

actualiseren en uitbreiden.

• Verder professionaliseren 

(crossmediale tools realiseren).

• ‘Inzetten’ op een laagdrempelig, gevarieerd, 

informatief en herkenbaar magazine.

» Strategische doelstelling 3 
» Operationele doelstelling 3.1

“ Enkel focussen op online-communicatie is niet 
toereikend. We blijven contact houden met de 
vrijwilligers en het ruime netwerk van beweging.net met 
B.magazine.

Gent X  P602 404

beweging.net Midden-Vlaanderen
Adres afzender: Korenlei 20, 9000 GENT

jaargang 6 - nr. 3 zomer 2021 
Driemaandelijks magazine

Interview
Dominique Van Malder :  

“Een buurt, dat zijn we samen!”

Pagina 4

Campagne
Vertel over je buurt en win 

mooie prijzen!

Pagina 6

Extra
Wandel & zoek mee 

in Gent

Uitneembaar formulier

FP11. B.magazine

Wat?
• Een magazine gericht naar het totale 

adressenbestand van beweging.net MVL.

• Met inhoud gerelateerd aan thema’s, activiteiten, mensen 
en acties van beweging.net en het ruime netwerk.

Waarom?
• Een band onderhouden met iedereen die op een of andere 

manier in contact is gekomen met beweging.net MVL.

• Een kanaal creëren voor de regionale 
specifi citeit van beweging.net MVL.

• Een inhoudelijk forum bieden voor verbonden 
mandatarissen en organisaties.



JAARACTIEPLAN 2021 - 2022 beweging.net Midden-Vlaanderen #buurtgevoel INDICATOREN

JAP MVL 2021 - 2022     29

Rerum Croissarum [zie FP12} 
 

• 03.05.2022 - Gent [ACV, CM, vdk bank, SHM Volkshaard, Familiehulp]

• 05.05.2022 - Aalst [ACV, Familiehulp]

• 06.05.2022 - Oudenaarde [ACV, CM, Familiehulp]

RENO 22 in Gent-Eeklo/ZOVL - 25 of 26.05.2022 [zie FP13] 
 
 
 
 

3.3. Er is structureel en systematisch overleg met ons intern en extern netwerk.

Regionaal Dagelijks Bestuur (Bestuursorgaan)  
 

• 10.09.2021 - CAW + MVL

• 08.10.2021 - CAW + MVL

• 19.11.2021 - CAW + MVL

• 23.11.2021 - FV ACW ZOVL (o.v.)

• 10.12.2021 - CAW + MVL

• 11.02.2022 - CAW + MVL

• 11.03.2022 - CAW

• 22.03.2022 - FV ACW ZOVL 

• 13.05.2022 - CAW + MVL

• 10.06.2022 - CAW

Regionaal Bestuur (Algemene Vergadering) 
 

• 21.09.2021 - Regiobestuur MVL

• 14.12.2021 - Regiobestuur CAW + Regiobestuur MVL

• 22.02.2022 - Regiobestuur MVL

• 22.03.2022 - Regiobestuur FV ACW ZOVL

• 14.06.2022 - Regiobestuur CAW + Regiobestuur MVL

 » Minimum 5 partnerorganisaties nemen deel
 » De partnerorganisaties promoten de actie in 

eigen organisatie

 »  Ontmoeting van vrijwilligers en mensen uit het 
intern en extern netwerk in een gezellige sfeer

 »  Een inhoudelijk statement maken naar de 
buitenwereld toe a.d.h.v. een symbolische actie

 »  De pers halen

 » De geplande overlegbijeenkomsten hebben 
plaatsgehad

 » Het noodzakelijke quorum werd telkens bereikt

 » De geplande overlegbijeenkomsten hebben 
plaatsgehad

 » Het noodzakelijke quorum werd telkens bereikt
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Doelstelling.
• Ontmoetingsmoment tussen de medewerkers 

van ’t Kadehuis en de personeelsleden 

van de partnerorganisaties.

• Zoveel mogelijk personeelsleden van 

de partnerorganisaties trachten te 

bereiken met onze boodschap.

 » Strategische doelstelling 3
 » 0perationele doelstelling 3.2

“ Geen croissants zoals de vorige jaren omwille van corona.  
Wel een mooi versierde verjaardagstaart voor het jongste en 
oudste personeelslid van elke partnerorganisatie n.a.v. 100 jaar 
ACW / beweging.net.  
In 2022 hanteren we terug het oorspronkelijk concept.

Beweging.net MVL mét een taart op bezoek bij SHM Volkshaard 
[29.04.2021].

FP12. Rerum Croissarum 

Wat?
• Croissants met een Rerum Novarumboodschap uitdelen 

aan de personeelsleden van de partnerorganisaties. 

Waarom?
• Het feest van Rerum Novarum onder de aandacht 

brengen/houden bij de doelgroep.

• Beweging.net presenteren naar de doelgroep toe.

• De banden binnen het intern netwerk aanhalen.
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3.4. We zetten in op het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners en onderhouden de relatie met bestaande partners, organisaties, instellingen 
en ondernemingen. Mogelijkheden en kansen bieden zich aan door nieuwe en bestaande samenwerkingen. 
Onze projecten zijn in samenwerking met minimum 1 (partner)organisatie.

Dwars door Gent i.s.m. Pasar vzw regio Gent-Eeklo - 24.06.2022 

Bewonersparticipatie ‘Wij de Wijk’ i.s.m. SHM Volkshaard, SHM Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen: zie 4.3

Campagne ‘Buurtgevoel van Vlaanderen’ i.s.m. Het Nieuwsblad/De Gentenaar, UGent, vdk bank, CM, SHM Volkshaard: zie 1.2 en 4.4

Take a break-acties i.s.m. vdk bank, Kazou, CM: zie 4.2

De gemeentelijke spiegel i.s.m. CM, UGent: zie 2.3

Filmvoorstellingen i.s.m. ACV, KAJ, Kazou: zie 4.2

Info- en vormingssessies i.s.m. OKRA: zie 4.3

 »  Dwars door Gent heeft plaatsgevonden
 » Minimum 100 deelnemers
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“ Naar een gezond evenwicht 
tussen welzijn en economie

Doelstelling.
• Ontmoetingsmoment van vrijwilligers en 

mensen uit het intern en extern netwerk 
van beweging.net in een gezellige sfeer.

• Een inhoudelijk statement maken 
naar de buitenwereld toe a.d.h.v. 
een symbolische actie.

• Media-aandacht creëren via de 
symbolische actie en/of gastspreker.

 » Strategische doelstelling 3 
 » 0perationele doelstelling 3.2

Luc Van Gorp nationaal voorzitter LCM, geflankeerd door 
Hilde De Graeve, regiovoorzitter beweging.net Gent-Eeklo 

en Mario Pauwels, regiosecretaris beweging.net MVL,  
was eregenodigde om de boodschap van de mediagenieke 

actie kracht bij te zetten [13.05.2021].

“  Welzijn als tegengewicht voor het puur economische denken. 
Dat symboliseerden we met Rerum Novarum aan de hand 
van een uitvergrote weegschaal/balans vlakbij de markt van 
Oudenaarde. Het netwerk van beweging.net, samen met het 
gehele middenveld en het verenigingsleven, kan hierin een 
cruciale rol spelen. Door mee de motor te zijn van deze herijking 
van de samenleving, waar de mens centraal staat.

FP13. Reno

Wat?
• Ontmoeting van vrijwilligers en mensen uit het intern en 

extern netwerk van beweging.net n.a.v. Rerum Novarum.

• Vanuit beweging.net en het netwerk van beweging.net een 
inhoudelijk statement maken naar de buitenwereld toe.

Waarom?
• Herdenken van de encycliek Rerum Novarum.

• Beweging.net presenteren naar de buitenwereld toe.

• De banden binnen het intern en extern netwerk aanhalen.
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4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

* We geven MVO en duurzaamheid een plaats en een forum bij vrijwilligers, stakeholders 
(belanghebbenden) en in de eigen organisatie dankzij toegenomen kennis en vaardigheden.

4.1. We hebben een win-win relatie met al onze stakeholders, in het bijzonder met vdk bank wegens haar uitgesproken duurzaamheidsstrategie.

 Car Free Workday i.s.m. ACV, SHM Het Volk, vdk bank en CM kantoor Gent-Centrum - 22.09.2021 [zie FP14] 

Projectbezoeken i.k.v. circulaire economie - 21-28.04.2022 [zie FP15] 
 
 
 

Meet & Greet met Michiel De Smet van Ellen MacArthur Foundation i.k.v. circulaire economie - 10.02.2022 
 

4.2. We creëren omstandigheden die het voor onze stakeholders mogelijk maakt :

a. om potentiële klanten/leden te werven.

’t Kadehuis bruist / Odegand i.s.m. vdk Gent-Centrum - 18.09.2021 

Ontbijtevent in Watt Factory met Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw - najaar 2021 [zie FP16] 

‘GILI - BEST OF’ i.s.m. vdk bank  

• Merelbeke - 09.11.2021

• Sleidinge - 10.11.2021

• Lede - 11.01.2022

• Oudenaarde - 12.02.2022

‘GILI - BEST OF’ i.s.m. vdk bank 

• Deinze - 01.12.2021

Filmvoorstelling ‘Sorry, we missed you’ i.s.m. ACV en vdk bank - 25.11.2021 
 

Kindernamiddag in de Brielpoort in Deinze i.s.m. vdk bank - 19.03.2022 
 
 

 » Partners om en rond De Poel doen mee
 » Minder auto’s op de parking

 » De ‘Meet & Greet’ heeft plaatsgevonden
 » Met minimum 10 (potentiële) klanten van 

vdk bank

 »  Met minstens 15 (potentiële) klanten van vdk bank 
Gent-Centrum

 »  Rond een interessant thema of onderwerp 
 » Met klanten- en ledenvoordeel voor ACV en vdk bank
 »  Minstens 80 % van de zaalcapaciteit

 » Met minstens 60 (potentiële) klanten van vdk bank 
bij  volle zaalcapaciteit

 » Met minstens 120 (potentiële) klanten van vdk bank 
bij  volle zaalcapaciteit

 »  Minstens 5 bezoeken
 » In totaal minimum 100 deelnemers
 » Minstens 1 bezoek dat kadert in de missie en visie 

van vdk bank

 » Promotionele aanwezigheid en visuele 
zichtbaarheid van vdk bank en DVV verzekeringen

 » Met een wedstrijd die voor vdk bank nieuwe 
leads oplevert
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Doelstelling.
• Minder auto’s op de parking.

• Minder verkeer in de binnenstad van Gent.

• Gezondere lucht in de binnenstad van Gent.

 » Strategische doelstelling 4 
 » Operationele doelstelling 4.1

Tijdens de lunchpauze ’s middags was er muzikale animatie op de ACV-parking met ‘The Chai Connection’.

FP14. Car Free Workday

Wat?
• Professionele medewerkers van het netwerk op 

en rond De Poel aanmoedigen om met een ander 
vervoersmiddel dan de auto naar het werk te komen.

• Een klein gratis fietsonderhoud en fietsregistratie 
voorzien door vzw De Fietsambassade.

• Met muzikale verpozing zowel ’s ochtends als 
tijdens de lunchbreak ter aanmoediging.

Waarom?
• Professionele medewerkers stimuleren om zich op een 

duurzame, milieuvriendelijke wijze te verplaatsen.

• Iedereen sensibiliseren om het woon-werkverkeer 
duurzaam onder de loep te nemen.

• Personeelsleden van de partnerorganisaties 
connecteren met elkaar en met het netwerk.

“ De eerste ‘Car Free Workday’ op en rond de Poel kon op heel 
wat bijval rekenen. Zo kwam onder meer ook Jan Reunes, 
stafmedewerker MVO, live in de ether op Radio 2 waar hij het 
duurzaamheidsverhaal van vdk bank kon toelichten voor ruim 
100 000 luisteraars.  
De tweede editie is gepland op woensdag 22.09.2021.

Fietsers konden ’s ochtends genieten van een klein  
gratis fietsonderhoud en fietsregistratie door  

vzw De Fietsambassade en ze werden getrakteerd met 
een croissant en een streepje muziek door 123-piano 

[17.09.2020].
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Take a break-acties voor studenten - juni 2022 [zie FP17} 
 

b. om (potentiële) klanten, leden en personeelsleden in het kader van waardering te ontmoeten

Netwerkevent in het kader van het Lichtfestival Gent i.s.m. SHM Volkshaard en vdk bank - 11.11.2021

Gezinsfilm i.s.m. vdk bank - 29.12.2021 

Film i.s.m. Kazou en vdk bank i.k.v. de week van de vrijwilliger - 03.03.2022

Personeelsquiz - 26.03.2022 
 

4.3. We bieden vorming, service en dienstverlening aan. Dit is al dan niet tegen betaling.

Bewonersparticipatie ‘Wij de Wijk’ i.s.m. SHM Volkshaard, SHM Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen: [zie FP18] 
 
 

• Sleidinge: Oostveld, Korenveld, Graanveld, Zaaiveld - 09.06.2021

• Mariakerke: Planetenwijk - 11.09.2021

• Hansbeke: Doornbosstraat - 25.08.2021

• Nazareth: Bijlokestraat - 09.07.2021

• Wondelgem: Lange Velden - 02.09.2021

• Gent: Manilawijk - 06.07.2021

• Waarschoot: Akkerstraat 

Dag van de huisbewaarders - 05.05.2022 
 

Info- en vormingssessies i.s.m. vdk bank

• Financiële geletterdheid 

• ‘Je smartphone als portefeuille’ i.s.m. OKRA  

• Fiscale hervorming’ i.s.m. Vincent Van Peteghem, federaal vicepremier en minister van Financiën  

• Andere thema’s: ‘Phishing’ | ‘Zorgvolmacht en Erfrecht’ | Ethisch invorderen 

 »  Met klantenvoordeel voor vdk bank
 »  Minimum 70 % van de zaalcapaciteit

 »  Minimum 70 % van de zaalcapaciteit

 »  60 % van de groepen is afkomstig uit het netwerk 
van beweging.net

 » Het initiatief staat in het teken van een goed doel

 »  Minimum 3 per jaar
 » Er is een ontmoeting tussen de buurtbewoners
 » De opvolginitiatieven gaan over de leefbaarheid 

en buurtbetrokkenheid in de wijk

 »  Een vormingssessie gekoppeld aan een 
ontspannend ontmoetingsmoment als waardering

 »  Minimum 75 % van de huisbewaarders nemen deel

 »  10 per jaar
 »  Scholen en organisaties aan boord houden

 »  Seniorenorganisaties 
 »  3 per jaar

 »  Senioren en seniorenorganisaties en 
kansengroepen 

 »  5 per jaar

 »  3 per jaar
 » min. 70 % van de zaalcapaciteit

 »  Minimum 1 000 studenten bereiken
 »  Met een incentive die voor vdk bank nieuwe 

leads oplevert
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“  Ruim 100 geïnteresseerden namen deel aan de week van de 
circulaire economie [7-14.10.2020]. Volgende projecten werden in 
de kijker gezet: Fabriek Energiek (Zelzate), Onbetaalbaar (Gent), 
De Boerse Poort (Gent), De Broederij (Ledeberg), Stadsboerderij 
Goedinge (Afsnee), Kringwinkel ZOVL (Geraardsbergen).  
Tomato Masters (Deinze) en Rijk Bos Bloemen (Elene) konden 
omwille van coronaperikelen niet plaatsvinden. 
Een nieuwe week van de 
circulaire economie is reeds 
gepland [21-28.04.2022]. Doelstelling.

• Deelnemers informeren en sensibiliseren 
rond circulaire economie.

• vdk bank als duurzame bank mee 
in het verhaal betrekken.

• Nieuwe leads creëren voor het 

Salesforce CRM-systeem.

 » Strategische doelstelling 4
 » Operationele doelstelling 4.1

FP15. Projectbezoeken 
i.k.v. circulaire economie 

Wat?
• Organiseren van bezoeken aan projecten en initiatieven 

met een link naar de circulaire economie.

• Voor vrijwilligers van het netwerk en het ruimer publiek.

• Verschillende projecten in de kijker zetten.

Waarom?
• Het belang en de opportuniteiten van de 

circulaire economie onderstrepen.

• Kennis laten maken met de verschillende 
aspecten van de circulaire economie.

• Mensen goesting doen krijgen om mee te stappen 
in het verhaal van de circulaire economie.

ONBETAALBAAR is zowel een werkplaats als denktank waar allerlei 
beroepen elkaar vinden in een materialisme met emotie. Het doet 

mensen nadenken over hoe ze dingen beter kunnen maken  
[projectbezoek 09 en 10.10.2020].
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Doelstelling.
• Mensen laten kennismaken met het netwerk, 

de partnerorganisaties en onze werking.

• Nieuwe leads en boeiende contacten 
opleveren voor o.m. de MVO-partners.

• Co-creatie genereren met derden. 
Bijvoorbeeld: vdk bank, DVV verzekeringen, 
VIBE vzw, Watt Factory Gent, Historische 
Huizen Gent, Mediahuis, AVS, …

• Afstand verkleinen tussen MVO-
bedrijven (verbinden).

 » Strategische doelstelling 4 
 » Operationele doelstelling 3.1

Netwerkevent met VIBE vzw  
Beweging.net MVL organiseerde in co-creatie met  

VIBE vzw een inspirerende namiddag voor vrijwilligers en 
verbonden mandatarissen rond duurzaamheid, circulaire 
economie, gezondheid en participatie in Merelbeke Flora  

[15.10.2020].

FP16. Experimentele 
netwerkevents

Wat?
• Steeds zoeken naar verfrissende netwerkideeën, 

laagdrempelige tools en methodieken 
en out-of-the box concepten.

• Eigen vrijwilligers, verbonden mandatarissen en MVO-
ondernemingen laten kennismaken met doelgroepen, 
organisaties, instellingen en ondernemingen.

• Bijzondere inspanningen leveren naar jonge volwassenen 
‘De Xennial’ (geboren tussen 1977 en 1985).

Waarom?
• Vrijwilligers bedanken voor hun engagement, hun inzet.

• Attentiemanagement voor bestaand en nieuw cliënteel 
van bijvoorbeeld vdk bank, DVV verzekeringen, … 

• Interactie (tegenover online) tot stand brengen.

• Relatiekringen vermengen.

“ COVID-19 daagde alles en iedereen uit om creatief en 
vernieuwend na te denken over fysieke bijeenkomsten. Wij zijn 
op zoek gegaan naar vernieuwende ideeën die duurzaam en 
transformeerbaar zijn op grotere schaal.

VA(ART) voor de kunsten 
Een experimenteel alternatief voor de vrijwilligersavonden in de COVID-periode. Een hart 

onder de riem steken van de kunstensector en gezinnen laten genieten van artiesten in de 
bijzondere omgeving van de Sint-Baafsabdij in Gent. Een initiatief van beweging.net MVL 

en vdk bank, in een co-creatie met Historische Huizen Gent, Kunstenoverleg Gent en de 
Bootjes van Gent  

[04.10.2020].
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Doelstelling.
• Zoveel mogelijk studenten bereiken.

• Kansen creëren om nieuwe leads 
op te leveren voor vdk bank.

 » Strategische doelstelling 4 
 » Operationele doelstelling 3.1

“ De blok- en examenperiode is voor de studenten een heel 
stressvolle tijd. Met de ‘Take a break’-actie brengt  
beweging.net MVL even verpozing en verlichting.  
De volgende actie vindt plaats in juni 2022.

Ook voor de studenten betekende de pandemie een streep door de rekening van het plezante 
studentenleven. Met de actie ‘Take a break’ bezorgde  

beweging.net MVL i.s.m. Historische Huizen Gent aan 400 studenten een noveenkaars met o.m. 
Aloïsius - de patroon van de studenten - om hen eventjes een hart onder de riem te steken [10.12.2020].

FP17. Take a break-acties 
voor studenten

Wat?
• Een meeleefactie met studenten in 

de blok/examenperiode.

• Met een incentive als extra aanmoediging 
om het vol te houden.

Waarom?
• Ons als beweging.net profileren naar jongeren toe.

• vdk bank onder de aandacht brengen bij jongeren.
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FP18. Bewoners- 
participatie ‘Wij de Wijk’ 

Wat?
• Raamovereenkomst met sociale huisvestingsmaatschappijen 

(SHM) over uitbouw project rond bewonersparticipatie.

• Nieuwsbrieven verspreiden in een buurt, wijk van de SHM.

• Buurtontmoetingsmomenten organiseren.

Waarom?
• De betrokkenheid van de bewoners bij 

hun buurt en bij elkaar vergroten.

• De betrokkenheid van de bewoners bij de SHM verhogen.

• Een brug leggen tussen de buurt en de lokale overheid. 

Doelstelling.
• Bewoners betrekken bij sociale 

huurprojecten en wijkbeheer.

• Bewoners impact laten hebben 
op hun omgeving.

• De leefbaarheid in de wijk optimaliseren.

 » Strategische doelstelling 4 
 » Operationele doelstelling 3.1

“ Beweging.net MVL stelt graag zijn knowhow en ervaring 
in het samenbrengen van mensen en vertalen van buurten 
wijkuitdagingen naar het beleid toe, ter beschikking van derden. 
Elk jaar focussen we op minstens 3 projecten in het kader van 
bewonersparticipatie ‘Wij de Wijk’.

Beweging.net MVL, 123-piano en de Circusplaneet te gast in de Gentse 
Manilawijk van SHM Volkshaard. Mensen verbinden met muziek 

en animatie als slotmoment van het project bewonersparticipatie 
[03.10.2020].
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4.4. Onze gemeentelijke/stedelijke en regionale activiteiten, mee 
ondersteund door de vrijwilligers, inspireren de brede bevolking.

Buurtgevoel van Vlaanderen: zie 1.2.

Boomplantacties: zie 1.2.

Affichecampagnes (Graag Traag | Propere Buurt | Kinderen willen lopen, 
spelen, fietsen |…)
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5. Hefbomen

* Deze hefbomen geven weer wat onderliggend 
noodzakelijk is om onze strategische en 
operationele doelstellingen te bereiken 
vertrekkend vanuit ‘Ons verhaal, onze pijlers’.

5.1. Financiële orthodoxie

Correct en loyaal uitvoeren van de overeenkomsten met de partners die de 
werking financieren.

Handhaven monitoring van de uitgaven ten opzichte van de budgetten.

Optimaliseren kostenstructuur van projecten en overeenkomsten, inclusief 
monitoring tijdsbesteding van de medewerkers.

Financiële rapportering en langetermijnbudget hanteren als daadkrachtig 
beleidsinstrument.

5.2. Basiswerking: met en tussen de mensen

Inzetten op een persoonlijk netwerk op gemeentelijk/stedelijk niveau met (partner)
organisaties en andere geëngageerde mensen.

Openstaan voor een diverse aanpak voor landelijke en stedelijke gemeenten.

Maximaal ondersteunen van onze gemeentelijke/stedelijke bewegingspunten/
alternatieven/antennes.

Een zo divers mogelijk publiek trachten te bereiken.

Ondersteunen en faciliteren van samenwerkingsinitiatieven op gemeentelijk/
stedelijk/regionaal niveau.

5.3. Netwerk: een uniek netwerk met geëngageerde partners

Een gesprekstafel aanbieden waarbij leidinggevenden en/of medewerkers in een 
wederzijds engagement elkaar kunnen ontmoeten om ideeën en voorstellen uit te 
wisselen en om potentiële samenwerking te onderzoeken.

Eigenaarschap aanmoedigen vanuit complementariteit.

Beroep kunnen doen op elkaars expertise zowel qua knowhow als logistiek.

Zoeken naar gemeenschappelijke thema’s die verbindend werken.

5.4. Up to date databestand: een steeds groter bereik creëren

Het uitgebreide databestand efficiënt gebruiken, steeds up to date houden en 
verder uitbreiden.
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5.5. Bewuster en hedendaags communiceren

Een duidelijk communicatieplan koppelen aan het jaaractieplan.

Opportuniteiten van de digitale wereld maximaal benutten binnen onze 
mogelijkheden en daarbij zoveel mogelijk mensen trachten te bereiken.

Welke fora gebruiken om te communiceren van en naar mandatarissen/vrijwilligers/
partners? (evt. doelgroepen bevragen hierover).

5.6. Vorming: leren en ontwikkelen

Opportuniteiten aangrijpen om een vormingsaanbod te doen naar vrijwilligers, 
medewerkers, beleidsmakers.

Focussen op onze inhoudelijke meerwaarde waarmee we het verschil maken met 
andere vormingsinitiatieven.

5.7. Organisatieontwikkeling: vlakke structuur, korte rapporteringslijnen

De taakverdeling verfijnen onder de medewerkers.

De efficiëntie verhogen in het overleg tussen de medewerkers.

Actief deelnemen aan overlegplatformen georganiseerd door (partner)organisaties.

Jaarlijks werken rond 1 duidelijk thema via het jaaractieplan.

Ruimte voorzien om in te spelen op de actualiteit.

Zowel vraag- als aanbodgericht werken.
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Juli-Augustus 2021

ma 12.07.21 t/m zo 01.08.21 Collectieve sluiting

za 03.07.21 t/m zo 29.08.21 Wandelzoektocht Pasar vzw regio Gent-Eeklo

Oktober 2021 

vr 08.10.21 12.00 uur   
13.00 uur
18.00 uur

Dagelijks Bestuur CAW
Dagelijks Bestuur MVL
Prijsuitreiking Wandelzoektocht Pasar vzw regio Gent-Eeklo 

di 12.10.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

zo 17.10.21 19.00 uur Werelddag van verzet tegen extreme armoede | Sint-Pietersplein Gent

September 2021

di 07.09.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

do 09.09.21 09.00 uur Personeelstweedaagse nationaal

vr 10.09.21 09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur

Personeelstweedaagse nationaal
Dagelijks Bestuur CAW
Dagelijks Bestuur MVL

ma 13.09.21 18.30 uur Tournée Générale - Herberg De Avonden | Machelen

di 14.09.21 18.30 uur Tournée Générale - Bierhuis-Brouwerij Haeseveld | Sint-Amandsberg

wo 15.09.21 18.30 uur Tournée Générale - Café De Vrede | Denderleeuw

do 16.09.21 18.30 uur Tournée Générale - Café De Scheve Zeven | Zomergem

vr 17.09.21 18.30 uur Tournée Générale - Café ’t Schaap | De Pinte

za 18.09.21 10.30 uur
18.00 uur 

Tournée Générale - Praatcafé De Lustige Boer | Maarke-Kerkem
Netwerkevent ‘’t Kadehuis bruist’ i.s.m. vdk bank Gent-Centrum

di 21.09.21 20.00 uur Regiobestuur MVL

wo 22.09.21 07.30 uur en
12.00 uur

Car Free Workday voor personeelsleden op en rond De Poel i.s.m. 
vdk bank | ACV-parking

do 23.09.21 18.00 uur Korenlei-event met Reinout Van Zandycke

vr 24.09.21 07.30 uur Overleg erkende burgemeesters, parlementsleden, schepen stad Gent, 
voorzitter en fractieleider provincieraad OVL

di 28.09.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

do 30.09.21 12.15 uur Prijsuitreiking ‘Foto- en filmwedstrijd’ lezers B.magazine | ’t Kadehuis Gent

• Open monumentendag = zondag 12.09.21
• Opening Festival van Vlaanderen = zaterdag 18.09.21

Augustus 2021

do 26.08.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

• tussen 15 augustus en 15 september 2021: zomeroverleg met de kernvrijwilligers van beweging.net in de gemeente.
• O.L.V. Hemelvaart = zondag 15 augustus 2021

Datum Tijdstip Activiteit

Activiteitenkalender 2021-2022
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Datum Tijdstip Activiteit

do 21.10.21 14.00 uur Workshop ‘Je smartphone als portefeuille’ i.s.m. vdk bank en OKRA | 
Zevergem

di 26.10.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

wo 27.10.21 14.00 uur Infonamiddag ‘Ethisch invorderen’

do 28.10.21 20.00 uur Salon de Kade ‘De geschiedenis van het nationalisme in België’ met  
Bruno De Wever, historicus en professor UGent |’t Kadehuis Gent

November 2021

di 09.11.21 20.00 uur ‘GILI - BEST OF’ - Cultuurhuis Merelbeke | Merelbeke

wo 10.11.21 20.00 uur ‘GILI - BEST OF’ - Cultuurcentrum Evergem | Sleidinge

do 11.11.21 18.00 uur Netwerkevent n.a.v. Lichtfestival Gent i.s.m. SHM Volkshaard en vdk bank

di 16.11.21 19.30 uur Politiek Comité

do 18.11.21 10.00 uur ID-Dagen

vr 19.11.21 09.00 uur
12.00 uur  
13.00 uur 

ID-Dagen 
Dagelijks Bestuur CAW 
Dagelijks Bestuur MVL

di 23.11.21 09.00 uur
20.00 uur 

Stafvergadering MVL
Dagelijks Bestuur FV ACW ZOVL (o.v.)

do 25.11.21 20.00 uur Filmvoorstelling ‘Sorry, we missed you’ i.s.m. ACV en vdk bank | Sphinx Gent

• Herfstvakantie: van maandag 01.11.21 t.e.m. zondag 07.11.21
• Allerheiligen = maandag 01.11.21
• Lichtfestival Gent: van wo 10 t.e.m. zo 14.11.2021
• Wapenstilstand = donderdag 11.11.21

December 2021

wo 01.12.21 20.00 uur ‘GILI - BEST OF’ - Leietheater | Deinze 

do 02.12.21 20.00 uur Filmvoorstelling ‘Dark Waters’ met inleiding door Cindy Franssen, 
Europees parlementslid | Sphinx Gent

di 07.12.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

vr 10.12.21 12.00 uur
13.00 uur

Dagelijks Bestuur CAW
Dagelijks Bestuur MVL

di 14.12.21 19.00 uur
20.00 uur 

Regiobestuur CAW
Regiobestuur MVL

do 16.12.21 09.00 uur Brainstormsessie 1 JAP 2022-2023 MVL

wo 29.12.21  14.30 uur Gezinsfilm i.s.m. vdk bank | Sphinx Gent

• Kerstdag = zaterdag 25.12.21
• Kerstvakantie: van ma 27.12.21 t.e.m. zo 09.01.22
• Collectieve sluiting: van ma 27.12.21 t.e.m. zo 02.01.22

Januari 2022

di 11.01.22 09.00 uur
20.00 uur 

Stafvergadering MVL
‘GILI - BEST OF’ - De Volkskring | Lede 

wo 12.01.22 20.00 uur ‘GILI - BEST OF’ - De Woeker | Oudenaarde

do 13.01.22 17.00 uur Regionale nieuwjaarsreceptie MVL
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Januari 2022

di 18.01.22 09.00 uur Brainstormsessie 2 JAP 2022-2023 MVL

di 25.01.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

• Nieuwjaarsdag = zaterdag 01.01.22

Februari 2022

di 08.02.22 09.00 uur
19.30 uur 

Stafvergadering MVL
Politiek Comité

do 10.02.22 18.00 uur

20.00 uur 

Meet & Greet met Michiel De Smet van Ellen MacArthur Foundation i.k.v. 
circulaire economie
Salon de Kade ‘Naar een circulaire economie voor plastiek’  
met Michiel De Smet

vr 11.02.22 12.00 uur
13.00 uur

Dagelijks Bestuur CAW
Dagelijks Bestuur MVL

di 22.02.22 09.00 uur
10.30 uur
20.00 uur 

Stafvergadering MVL
Brainstormsessie 3 JAP 2022-2023 MVL
Regiobestuur MVL

vr 25.02.2022 14.00 uur Workshop ‘Phishing’ i.s.m. vdk bank

• Krokusverlof: van maandag 28.02.22 t.e.m. zondag 06.03.22
• Week van de vrijwilliger: van zondag 27.02.22 t.e.m. zondag 06.03.22

Maart 2022

do 03.03.22 20.00 uur Filmvoorstelling i.k.v. ‘De Week van de Vrijwilliger’ i.s.m. Kazou en  
vdk bank | Sphinx Gent

do 10.03.22 20.00 uur Salon de Kade ‘Achter tralies. Hoelang houdt de gevangenis nog stand?’ 
met Hans Claus, directeur gevangenis Oudenaarde

vr 11.03.22 12.00 uur Dagelijks Bestuur CAW

di 15.03.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

vr 18.03.22 09.00 uur Klaarzetten zaal De Brielpoort Deinze

za 19.03.22 14.30 uur Kindernamiddag in de Brielpoort in Deinze

di 22.03.22 19.00 uur
20.00 uur

Dagelijks Bestuur FV ACW ZOVL
Regiobestuur FV ACW ZOVL

za 26.03.22 19.30 uur Personeelsquiz

di 29.03.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

April 2022

di 19.04.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

do 21.04.22 t/m do 28.04.22 Projectbezoeken i.k.v. de circulaire economie

• Paasvakantie: van maandag 04.04.22 t.e.m. maandag 18.04.22
• Pasen = zo 17.04.22
• Collectieve sluiting: van maandag 11.04.22 t.e.m. maandag 18.04.22 
• Floraliën: van vrijdag 29.04.22 t.e.m. zondag 08.05.22

Datum Tijdstip Activiteit
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Mei 2022

Datum Tijdstip Activiteit

di 03.05.22 07.30 uur
09.30 uur 

Rerum Croissarum | Gent
Stafvergadering MVL

do 05.05.22 08.00 uur
09.00 uur 

Rerum Croissarum | Aalst
Dag van de huisbewaarders i.s.m. SHM Volkshaard

vr 06.05.22 08.00 uur Rerum Croissarum | Oudenaarde

do 12.05.22 09.00 uur Programmatiedag MVL JAP 2022-2023

vr 13.05.22 12.00 uur
13.00 uur 

Dagelijks Bestuur CAW
Dagelijks Bestuur MVL

di 17.05.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

wo 25.05.22 en/of 
do 26.05.22 

18.00 uur
11.00 uur 

RENO 22

• Dag van de arbeid = zondag 01.05.2022
• O.L.H. Hemelvaart = donderdag 26.05.22

Juni 2022

di 07.06.22 09.00 uur
19.30 uur

Stafvergadering MVL
Politiek Comité

vr 10.06.22 12.00 uur Dagelijks Bestuur CAW

di 14.06.22 19.00 uur
20.00 uur 

Regiobestuur FV CAW met rekeningen 2021, budget 2022
Regiobestuur MVL

vr 24.06.22 19.00 uur Dwars door Gent i.s.m. Pasar vzw regio Gent-Eeklo

di 28.06.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

• Pinksteren = zondag 05.06.22



Onze zorg voor jou stopt nooit
De medewerkers van Familiehulp staan altijd voor je klaar 
met zorg, ondersteuning, huishoudelijke hulp en nog veel 
meer.

Ontdek al onze diensten op www.familiehulp.be

“Ik mocht geen bezoek
krijgen, maar Jan is altijd
blijven komen.”
Olanda

Zin om volop te genieten 
van uw nieuwe fiets? 

Verzeker uw (elektrische) fiets. 
Profiteer van een compleet (Bijstand, Diefstal & Materiële 
Schade waarborgen) en op maat gemaakt aanbod.

  FIETSVERZEKERING 

Meer info over de voorwaarden in ons kantoor of op www.dvv.be/fiets .
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE59 0689 0667 8326 - 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - NL-07/2021 

ZIEN LACHEN,
DOET LACHEN

VOOR 
IEDER 

CM-LID!

En dat doe je het liefst 
met een gezond gebit.

Daarom betaalt CM elk lid 
tot  € 1.050  terug op zowel 
orthodontie, tandprotheses 
als implantaten.

www.cm.be/tandvoordeel
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Jij denkt aan van
alles en nog wat,   
vdk bank denkt aan je
fi nanciële kansen.  

Terwijl jij denkt aan de verjaardag van je moeder, de zwemles van Bas en de afspraak met 
de tandarts, de architect, de loopclub, de … zorgt vdk bank ervoor dat je ook op fi nancieel 
vlak geen kansen laat liggen. Daarom maken we graag tijd voor je. Om samen je fi nanciële 
situatie in kaart te brengen en je heel gericht advies te geven. Op maat van al je dromen,
je wensen, je plannen ... je leven.     

Laat geen fi nanciële kansen liggen. Maak een afspraak
voor een adviesbabbel op www.vdk.be/afspraak.  
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