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Na meer dan een jaar geen KVG-activiteiten, 
geen bestuursvergaderingen, … maken we ons 

volop klaar om er terug in te vliegen. 

Eindelijk is het zover! 
We kunnen opnieuw leuke activiteiten organiseren, 

jullie opnieuw boeiende vormingen aanbieden, 
maar bovenal kunnen we elkaar 

opnieuw ontmoeten!

De tafels zijn feestelijk gedekt, 
de drankjes en hapjes staan klaar en 
wij staan klaar om je met open armen 

te verwelkomen.

Van harte WELKOM TERUG!
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KVG digitaal
2020-2021 was een werkjaar zonder fysieke bijeenkomsten, maar 
er waren wel wat digitale activiteiten waaraan bestuursleden en vrijwilligers 
konden deelnemen. 

In verschillende regio’s werden digitale ontmoetingsmomenten georganiseerd 
om ervaringen uit te wisselen rond de heropstart na corona. 

Ook met het personeel kwamen we regelmatig digitaal samen om de 
heropstart voor te bereiden en te werken aan de toekomst van KVG Vorming.

En nu zijn we er helemaal klaar voor!

Missie en Visie
Vorig jaar kregen we een harde klap te verwerken. 

Het beleidsplan van de Vereniging had nog heel wat werkpunten waaraan 
flink gesleuteld moest worden. Een groot werkpunt was de samenhang tussen 
onze missie, visie, doelstellingen en de context waarbinnen we werken. Met 
het hele team en het bestuur gingen we aan de slag. 

We vertelden verhalen waarvan we echt vonden dat we onze rol als KVG ten 
volle opnamen. Uit deze verhalen konden we verschillende grote lijnen halen 
die volgens ons de kern van KVG vormen. 

Met deze kern ging een werkgroep aan de slag om een nieuwe missie 
en visietekst te schrijven. Nadat het bestuur deze heeft goedgekeurd, 
leggen we hem nog voor aan de Algemene Vergadering. Wordt hij ook daar 
goedgekeurd, dan lees je de vernieuwde missie en visie zeker in de Open Kijk 
en op onze website.
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Doelen
Ook onze strategische en operationele doelen moesten concreter worden en 
sterker onze missie en visie naar voren brengen. 

We herschikten en herschreven, maar legden uiteraard onze oorspronkelijke 
doelen niet zomaar aan de kant. Hierbij onze doelen voor de komende 
beleidsperiode.

1.  Mensen met een handicap staan sterk in hun schoenen 
en nemen volop deel aan het maatschappelijke leven.

We willen ervoor zorgen dat mensen met een handicap sterk in hun 
schoenen kunnen staan en kunnen deelnemen aan het maatschappelijke 
leven. Om dit te bekomen sensibiliseren we andere organisaties over 
de impact van een handicap. Maar we werken ook samen met hen om 
inclusieve projecten uit te werken die ten goede komen aan iedereen, met 
of zonder handicap.

2.  Ook mensen met een handicap uit de meest kwetsbare groepen 
genieten van het vrijetijdsaanbod en nemen deel aan het 
verenigingsleven. 

We zijn ons ervan bewust dat voor heel wat van onze leden het leven niet 
steeds rozengeur en maneschijn is. Financiële problemen, een taal- en/of 
cultuurbarrière, … zorgen ervoor dat deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven, zoals 
deze van KVG, niet altijd evident is.

We geloven er sterk in dat Buddy’s ervoor kunnen zorgen dat deze drempel 
lager wordt. 

Het aanbieden van noodzakelijke hulp, vervoer … Maar ook gewoon erop 
kunnen vertrouwen dat er iemand naast je staat en met je meegaat. 

Daarom is onze buddywerking verbeteren en uitbreiden één van 
onze speerpunten in de komende beleidsperiode. Daarnaast werken we 
aangepaste vormingen uit waardoor we onze meest kwetsbare doelgroepen 
kunnen versterken.
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3.  Onze afdelingen zijn professioneel onderbouwd en spelen in op 
de huidige maatschappelijke tendensen. 

Onze KVG-afdelingen vormen het kloppend hart van onze werking!

Dankzij jullie kunnen tal van personen met een handicap genieten van 
een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Om jullie nog beter te kunnen 
ondersteunen, willen we de begeleiding van alle regionale medewerkers 
afstemmen op elkaar. Over heel Vlaanderen moet deze ondersteuning met 
dezelfde visie resulteren in een gelijkaardige aanpak van aan de kust tot in 
Limburg. 

Het afgelopen jaar gingen de medewerkers hiermee aan de slag. Het resultaat 
is een afdelingsfiche. 

Deze zal door persoonlijke gesprekken met elke afdeling ingevuld 
worden. 

Hierdoor komen we te weten welke ondersteuning jullie verwachten en 
kunnen wij hier beter op inspelen en onze begeleiding aanpassen aan jullie 
noden.

Daarnaast weten we dat de traditionele manier van verenigen onder druk 
komt te staan. Vrijwilligers kiezen vaker voor losse engagementen en ook onze 
leden gaan bewuster om met het activiteitenaanbod, waardoor het voor hen 
geen noodzaak meer is om aan alles deel te nemen. 

We beseffen dat onze werkingen nog steeds zeer gewaardeerd worden door 
de leden maar ook moeten we aan de slag met deze nieuwe manier 
waarop mensen keuzes maken in hun vrije tijd. Uiteraard met de nodige 
waardering en respect naar onze afdelingen toe die zich reeds gedurende 
vele jaren inzetten voor personen met een handicap en hun omgeving.

4.  De samenleving is zich bewust van de drempels voor mensen 
met een handicap en werkt ze actief weg.

Personen met een handicap en hun omgeving botsen in het dagdagelijkse 
leven regelmatig op (fysieke en mentale) drempels. Als vereniging voor 
personen met een handicap proberen we zo veel mogelijk signalen over deze 
drempels op te vangen en deze kenbaar te maken aan de overheid maar 
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ook aan de mensen zonder handicap in onze maatschappij. Dit doen we 
door gerichte campagnes op te zetten voor een zo ruim mogelijk publiek 
en hen te sensibiliseren. Maar ook willen we actief maatschappelijke 
drempels wegwerken. Uiteraard blijft naast deze campagnes ons regulier 
vormingsaanbod behouden voor leden, niet-leden en professionelen. 

5.  Personen met een handicap en hun omgeving vinden in KVG-Vorming 
een kwaliteitsvolle organisatie en partner.

KVG-Vorming wil groeien als organisatie voor personen met een handicap. 
Daarom werken we voortdurend aan onze KVG-structuur en onze organisatie. 
We doen dit op verschillende vlakken: personeel en personeelsbeleid, 
bestuur, naamsverandering, … Ons doel is om de KVG-structuur te 
vereenvoudigen zonder onze warme identiteit uit het oog te verliezen. 

Om ons DNA beter in de verf te zetten en onze naamsbekendheid te 
vergroten gaan we samen op zoek naar een nieuwe naam. Deze zoektocht 
start dit werkjaar nog op een kwalitatieve en gestructureerde manier. 
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Start Edwin
Sinds begin juni is Edwin De Cleyn aan de slag bij KVG 
Vorming als nieuwe directeur. Hij volgde Sophie op die 
haar hart volgt en zich meer zal inzetten voor het beleid 
rond personen met een handicap en hiervoor het nodige 
vertegenwoordigingswerk zal doen. Edwin stelde zich al 
uitgebreid aan jullie voor in de Open Kijk van juli en op het 
intranet. Heb je dit gemist, bekijk dan zeker het filmpje dat 
hij maakte voor de startmomenten.

Jaaraanbod
Net zoals vorig jaar voorzien we een jaaraanbod boordevol inspiratie om 
in je eigen afdeling aan de slag te gaan met handicap-gerelateerde 
thema’s. 

Organiseren jullie een infomoment, een culturele wandeling of spelen jullie 
het ‘omarmen-spel’ om te weten te komen hoe je drempels voor personen 
in armoede kan wegwerken? Voor meer inspiratie verwijzen we je graag door 
naar de brochure en je regionale medewerkers. 

Corona-maatregelen
Covid is jammer genoeg nog steeds niet volledig uit ons leven verdwenen. 
Zouden we er dan toch echt mee moeten leren leven?

Het is dan ook erg belangrijk om regelmatig het intranet (https://intranet.
kvgvorming.be/afdelingswerking/coronagids/) te raadplegen. Op het intranet 
kan je steeds de meest recente regelgeving terugvinden waaraan je 
moet voldoen wanneer je een activiteit organiseert. Natuurlijk blijven de 
basisrichtlijnen van afstand houden, regelmatig handen wassen, bij voorkeur 
activiteiten in de buitenlucht, thuisblijven wanneer je je ziek voelt, … van 
kracht. Maar er zijn ook voldoende signalen dat we opnieuw aan de slag 
kunnen en we onze leden terug in levende lijve kunnen ontmoeten. 
Aarzel dus niet om een activiteit te organiseren!
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Iedereen OGM
Op het Bestuur van juni 2021 werd er een belangrijke beslissing genomen 
over de ledenbeweging. We stappen vanaf het werkjaar 2021-2022 
volledig over naar het OGM-systeem, zonder de overgangssystemen zoals 
OGM Klassiek en OGM Plus. Dit betekent dat alles van de ledenbeweging 
verloopt via het Algemeen Secretariaat. Het grote voordeel voor jou is dat 
je niet meer moet rondgaan met de brieven, deze worden door het AS 
rechtstreeks aan het lid bezorgd. Doordat je niet meer deur aan deur moet 
om het lidgeld op te halen, misloop je misschien de gelegenheid tot contact 
met je leden. Maar uit ervaring weten we dat afdelingen hier zeer creatief in 
zijn. Hier alvast enkele quotes van afdelingen die werken met OGM:

„Jozef Leterme van KVG Blankenberge: De eenvoud van OGM 
maakt het voor onze afdeling heel gemakkelijk. En door OGM 
kunnen leden actief beslissen of ze nog deelnemen of niet, onze 
leden voelen zich niet verplicht om te betalen”

„KVG Bocholt-Bree: We gaan rond bij alle leden met ons 
jaarprogramma en nodigen hen alvast uit voor de eerstvolgende 
activiteit! Ondertussen polsen we of ze hun lidgeld al hebben 
betaald en of ze nog hulp nodig hebben hierbij.”

Verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) 
en Persoonlijke Ongevallen (PO)
 In de vorige jaren kreeg je als afdeling een extra brief met de vraag om 
120 euro te betalen voor de verzekering persoonlijke ongevallen. Vanaf 
dit jaar zal je afdeling deze brief niet meer ontvangen, maar wordt het 
gewoon afgehouden van het afdelingsdeel van het lidgeld. Enerzijds is dit 
een administratieve vereenvoudiging voor de boekhouding, anderzijds is dit 
voor velen ook een besparing doordat iedereen solidair is en mee betaalt. 
Je betaalt met andere woorden dus verzekering op basis van het aantal 
leden en geen vast bedrag meer per afdeling. De meeste afdelingen 
betalen nu dus minder dan 120 euro om hun leden te verzekeren voor 
Persoonlijke Ongevallen. Enkel de hele grote afdelingen betalen meer dan 
120 euro om hun leden te verzekeren.
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Stel je hebt 60 A/C-leden en 40 gezinnen (F0), dan betaal je nu 60 maal 
0,80 euro en 40 maal 1,20 euro, dus een totaal van 96 euro ten opzichte 
van 120 euro de voorbije jaren.

Let op! Had je zelf een PO-VERZEKERING afgesloten bij een 
externe verzekeraar? Zeg deze dan tijdig op zodat je niet 
dubbel betaalt. Doe dit ten minste 3 maanden voor de jaarlijkse 
vervaldag. 

Kerstgeschenkje: Push-lamp
Leden zullen stralen van blijdschap wanneer ze hun eigen KVG-
pushlamp ontvangen. Deze lamp kan je aankopen als kerst- of 
nieuwjaarsgeschenkje voor al je leden.

1 lampje kost 4 euro, koop je minstens 10 lampen dan betaal je 3,5 euro per 
lampje, koop je er 50 of meer dan betaal je 3,2 euro per lampje.
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Buddy
Ook Buddy heeft geleden onder de corona-pandemie! Ineens moest iedereen 
in zijn bubbel blijven en was het niet meer mogelijk om ‘samen’ iets leuks te 
gaan doen met je buddy. Hierdoor verloren we jammer genoeg een aantal 
buddy’s. Om zoveel mogelijk mensen met een handicap aan een buddy te 
helpen, kan jij je steentje bijdragen door mensen uit je omgeving over 
buddy te vertellen. Je kan hen doorverwijzen naar onze website www.
kvgbuddy.be voor meer info of om zich te registreren als buddy.

CM 
Dat CM een partner is van KVG weet je wellicht al. Er is regelmatig een 
overleg tussen CM en KVG, wat de samenwerking ten goede komt. 

Deze samenwerking ondervind je als lid wanneer je naar CM stapt voor 
ondersteuning bij je gerechtsdossier en je doorverwezen wordt naar KVG voor 
de opvolging ervan. Je ziet ook dat we in iedere publicatie een advertentie van 
CM opnemen of door de ledenvoordelen die je als KVG-lid bij CM krijgt, … 
Daarnaast vragen we regelmatig sprekers van CM op onze infomomenten en 
zie je hun aanwezigheid tijdens evenementen en activiteiten, … kortom een 
bevoorrechte partner die we graag voorstellen aan onze leden.



Regionale secRetaRiaten

Antwerpen/Mechelen
Stenenbrug 96
2140 Borgerhout
03 235 85 57
antwerpen@kvg.be 

Vlaams-Brabant en Brussel
Tiensesteenweg 63
3010 Kessel-Lo
016 23 51 61
vlaams-brabant@kvg.be 

Oost-Vlaanderen
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen
09 227 34 41
oost-vlaanderen@kvg.be

West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 15A
8800 Roeselare
051 24 88 06
west-vlaanderen@kvg.be

regio Turnhout
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
014 40 33 60
turnhout@kvg.be

Limburg
(Landwaartslaan 32, 3600 Genk vanaf maart 2022)
Rederijkersstraat 53
3500 Hasselt
011 23 22 04
limburg@kvg.be


