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Inleiding  
 
Vrijwilligerswerk staat centraal bij het Vermeylenfonds. Zonder gedrevenheid en inzet van haar 
leden kan het Vermeylenfonds geen succesvolle vereniging zijn. In deze werkwijzer vinden de 
vrijwilligers bijna alle afspraken voor een vlotte en aangename werking. Zo willen we expliciet 
maken hoe het Vermeylenfonds de afdelingen en haar vrijwilligers ondersteunt.  
Dit is de derde versie, anno 2019. Elk jaar wordt deze hernieuwd en aangepast waar nodig. 
Het overzicht van de diensten kwam tot stand in samenspraak met de vrijwilligers, het bestuur 
en het team en heeft tot doel alle geledingen van het fonds te versterken. Dankzij de feedback 
van de gebruikers kunnen we deze telkens verbeteren. 
 
Het eerste deel behandelt de belangrijkste elementen bij de opstart en eerste activiteit van een 
(satelliet) afdeling of kern. Het tweede bespreekt op welke diensten de bestaande afdelingen 
en vrijwilligers kunnen rekenen. We geven er ook onze globale visie mee op 
afdelingsbegeleiding. 
 
Tenslotte geven we een overzicht van alle teamleden van het DAK en bestuursleden. Zo weet 
iedereen waar hij terecht kan.   
  



Vrijwilligerswerk bij Vermeylenfonds 

Doelstellingen  
 
In ons beleidsplan 16-20 hebben we belangrijke doelstellingen opgenomen die te maken 
hebben met het uitbreiden van het aantal actieve afdelingen en kernen en het verhogen van 
het aantal leden.  
Het DAK (het overkoepelende geheel van het Vermeylenfonds, bestuur en team, zie bijlage 
p.28 en p.12) werkt per regio acties uit voor het opzetten van meer actieve afdelingen en 
kernen. Deze acties worden opgenomen in het jaarplan. Ook het werven van nieuwe leden 
met een bijzondere aandacht voor twintigers, dertigers en veertigers behoort daartoe.  
 
Samen met de bestaande afdelingen en vrijwilligers in de regio maken we afspraken over 
prioriteiten en zetten we netwerken op met de regiocoördinatoren.  
Om de contacten vlot te leggen, hebben we ook wervingsinstrumenten nodig. Dit onderdeel 
van de dienstencatalogus maakt daar een onderdeel van uit.  
De regiocoördinatoren kunnen kandidaat‐oprichters zoeken, contacteren en een wervende 
presentatie van het Vermeylenfonds brengen. 
We maken hier ook duidelijk hoe het DAK de vrijwilligers ondersteunt en coacht bij het 
oprichten en bij de eerste activiteiten van de nieuwe afdeling met behulp van een 
starterspakket met een draaiboek. 
 

Vrijwilliger worden 
 
Je bent solidair ingesteld, je bent een cultuuradept en je draagt vrijzinnig-humanistische 
waarden hoog in het vaandel? Dan zal je je als vrijwilliger bij het Vermeylenfonds zeker thuis 
voelen. 
De meeste vrijwilligers vinden hun plaats in afdelingsbesturen maar er zijn ook vrijwilligers die 
gewoon nu en dan een handje toesteken tijdens evenementen of activiteiten.  
Is je engagement groter, dan kan je ook zelf een afdeling opstarten, samen met anderen of 
alleen. Zoals je hieronder zult vernemen, zijn er verschillende mogelijkheden en verschillende 
soorten van afdelingen. Wij helpen jou een keuze te maken.  
 

 

Welke afdelingen kun je oprichten? 
 
Klassieke, lokale afdeling:  

Wat is een klassieke afdeling? 
 

 Is verankerd in een gemeente of stad 
 Het bestuur heeft een klassieke structuur bestaande uit minimum drie personen 

(voorzitter, secretaris, penningmeester) en eventueel ook een 
ledenverantwoordelijke, communicatieverantwoordelijke, ondervoorzitter. Meer info 
over de rollen in een bestuur, zie ‘Administratie en werking’ p.8, ‘Wat is een 
bestuur?’    

Wanneer kies je voor een klassieke afdeling ? 
 

 Als je minstens twee enthousiaste kompanen vindt om een bestuur te vormen 



  Als je zin hebt om verschillende activiteiten te organiseren, verspreid over het jaar  

Hoe start je een afdeling op? 
 

 Je neemt contact op met het DAK (lijst met contactgegevens regiocoördinatoren en 
DAK p. 27). Een regiocoördinator zal je stap voor stap begeleiden bij de uitbouw 
van een volwaardige afdeling. 

 Samen met twee andere gedreven vrijwilligers vorm je een driekoppig bestuur 
(voorzitter, penningmeester, secretaris).  

 Het DAK erkent je afdeling (feitelijke vereniging) en schenkt je een certificaat, alsook 
250 euro startbudget. 

 Je leest en tekent de afsprakennota tussen DAK en afdeling Zie bijlage pg. 37.  
 Met het certificaat kun je bij de bank een bankrekening openen voor je afdeling. Let 

wel, elke bank heeft zo zijn eigen werkwijze. Zie p. 8 voor Financiën.   
 Je hebt een afdeling. Proficiat! 

 

Welk engagement mag je van het Vermeylenfonds verwachten? 
 

Financieel engagement 
 
 Eens de bankrekening is geopend, stort het DAK voor je afdeling een startsubsidie 

van 250 euro  
 AVF betaalt (een deel van) de kosten van je eerste activiteit 
 In sommige provincies kunnen er IMD-middelen (Instelling Morele Dienstverlening) 

aangevraagd worden. Je regiocoördinator informeert je hierover 

Ondersteuning van de regiocoördinator 
 

 Logistieke ondersteuning van activiteiten: organiseren, plannen en uitvoeren 
 Netwerkondersteuning: aanleveren contacten AVF voor de uitwisseling van ideeën/ 

tips/adressen/ vrijwilligers, deelname regio-overleg, ... 
 Aanvraag IMD-middelen, indien mogelijk 
 Vragen allerlei  

Ondersteuning van het DAK 
 
 Administratieve ondersteuning 
 Ledenadministratie 
 Communicatieve ondersteuning: 

Aankondiging activiteiten via eigen kanalen: in DNG, op website en op FB-pagina,  
via andere culturele kanalen (culturele agenda’s, vrijzinnige en/of socialistische 
kanalen, …) 

 

Themakern:  

Wat is een themakern? 
 

 Een netwerk rond een bepaald thema (vb. themakern fotografie, themakern 
literatuur, themakern geschiedenis, armoede, duurzaamheid, diversiteit…) 

 Fysiek of digitaal online netwerk 



 Niet noodzakelijk lokaal verankerd 

 

Wanneer kies je voor een themakern? 
 

 Focus op een vast thema binnen visie en missie 

Hoe start je een themakern op? 
 

 Zie hierboven, Hoe start je een klassieke afdeling op? 

Welk engagement mag je van het Vermeylenfonds verwachten? 
 

 Hetzelfde als bij een klassieke afdeling hierboven.  

 

Satellietafdelingen 

Wat is een satellietafdeling? 
 

 Een satellietafdeling is een volwaardige tak van de VF-familie 
 Het bestuur van een satellietafdeling wijkt af van de klassieke structuur (voorzitter, 

ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, ledenverantwoordelijke, 
communicatieverantwoordelijke, … ) 

 Het activiteitenaanbod wijkt af van het klassieke afdelingsaanbod: sporadisch ipv. 
continu 

Wanneer kies je voor een satellietafdeling ? 
 
Als: 

 je 1 à 2 activiteiten van het Vermeylenfonds per jaar wil hosten 
 je geen volwaardig bestuur vindt (min. 3 personen) 
 je geen tijd of zin heb in de uitwerking van een continue werking gedurende het ganse 

jaar 
 je geen tijd of zin hebt in administratie van ledenbeheer of financiën 

Hoe start je een satellietafdeling op? 
 
Wat is het verschil met het opstarten van een gewone afdeling? 
 

 Je hebt geen bankrekeningnummer nodig 
 Je kan helemaal alleen een satellietafdeling opstarten maar je staat niet alleen: je kan 

rekenen op de volle ondersteuning van het DAK 
 Je zit niet met ledenadministratie 
 Je zit niet met financiële administratie 
 Je moet kunnen rekenen op je eigen lokale netwerk om naar activiteiten te komen  

 
 



Welk engagement mag je van het Vermeylenfonds verwachten? 
 
Financieel engagement 
 

 VF engageert zich ertoe de eventuele kosten van 2 activiteiten per jaar op zich te 
nemen, afhankelijk van het prijskaartje en de financiële mogelijkheden. 

 In sommige provincies kunnen er IMD-middelen aangevraagd worden (check bij je 
regiocoördinator) 

 Indien er op de avond zelf een kas nodig is, zal de regiocoördinator deze voorzien. Het 
saldo is steeds tbv het DAK. 

Ondersteuning van de regiocoördinator 
 

 Logistieke ondersteuning van activiteiten: organiseren, plannen en uitvoeren 

 Netwerkondersteuning: aanleveren contacten VF, organiseren regio-overleg 
 Aanvraag IMD-middelen, indien mogelijk 
 Vragen allerlei  

Ondersteuning van het DAK 
 

 Administratieve ondersteuning 
o Ledenadministratie 

 Communicatieve ondersteuning 
o Aankondiging activiteiten  

 via eigen kanalen: in DNG, op website en op Facebookpagina 
 via andere culturele kanalen (culturele agenda’s, vrijzinnige en/of 

socialistische kanalen, …) 

  



Werking & administratie 

Wat is een bestuur? 
 
De afdelingswerking wordt gedragen door een bestuur. Dat staat in voor de ledenwerving, de 
organisatie van de activiteiten, de (beperkte) administratie en de geestdrift van de afdeling. 
Een bestuur bestaat minimum uit 3 personen. Naarmate de werking groeit is het aan te raden 
je bestuur uit te breiden. Onderstaande rollenverdeling hoeft geen keurslijf te zijn. Besturen 
kunnen zelf de rollen en taken verdelen zoals zij willen. 
 

 De voorzitter is de leidinggevende figuur van het bestuur en vertegenwoordigt de 
afdeling naar buiten toe. Hij zit vergaderingen voor en bepaalt de agenda. Hij 
coördineert de taakverdeling en de algemene werking van de afdeling.  

 De penningmeester is verantwoordelijk voor geldzaken (van lidgelden tot 
organisatiekosten, …) 

 De secretaris maakt het verslag, hij/zij bereidt voor, en houdt de opvolging van de acties 
in de gaten. De functie van secretaris en penningmeester kunnen gecombineerd 
worden. 

  Er kan ook nog een ondervoorzitter aangesteld worden. Die kan de taken van de 
voorzitter overnemen wanneer deze ziek/afwezig/belet is.) 

 De verantwoordelijke voor een activiteit kan gekozen worden aan de hand van de 
interessevelden en talenten van de bestuursleden.  

 

Verzekeringen (welke polissen?) 
 
De vrijwilligers van het Vermeylenfonds zijn verzekerd voor de risico’s zoals verplicht 
door de vrijwilligerswetgeving. Welke polissen dat exact zijn, kunt u lezen in 
Begeleiding bij beheer, p.16, onder Financiën 

Leden- & activiteitenbeheer 
 
Alle geledingen kunnen gebruik maken van het registratiesysteem: zie daarvoor het 
luik 
Begeleiding bij beheer, onder Administratie en registratie, p.15. 
 
 

Geld 

Bank + Rekening  
 
Elke financiële instelling heeft zo z’n eigen voorwaarden en procedures om een rekening op 
te starten, zeker bij een feitelijke vereniging met een overkoepelende structuur 
(Vermeylenfonds vzw). Ga naar jouw voorkeursbank en informeer je over de noodzakelijke 
formaliteiten. 
 



Meestal ontvang je een document dat door de drie leden van de algemene Raad van Bestuur 
via het DAK wordt ondertekend en terugbezorgd. Vanaf dan kan bij inlezen van de id-kaart van 
twee vertegenwoordigers van jouw afdeling de rekening operationeel worden gemaakt. Na 
deze stap kan jouw afdeling starten met de werking onder impuls van de startsubsidie. 
 
Het secretariaat bezorgt je alvast de volgende documenten: 
 

1) Een verklaring voor de bank, ondertekend door de algemeen voorzitter  
2) De statuten en het huishoudelijk reglement 
3) Ondernemingsnummer van Vermeylenfonds vzw 0410 8934 83 
4) E-id gegevens van drie leden van de Raad van Bestuur 

 
 

Afdelingsboekhouding 
 
Het DAK biedt je een eenvoudig te gebruiken boekhoudingsprogramma aan om de financiën 
van jouw afdeling moeiteloos bij te houden. Je hebt er geen boekhoudkundige kennis voor 
nodig, wel een pc met Excel. Vanzelfsprekend ben je niet verplicht dit te gebruiken.   
Zie Begeleiding bij beheer, p.17, onder Financiën 
 

250 euro startsubsidie 
 
Je ontvangt van het DAK een startsubsidie van 250 euro. Deze som wordt gestort op een 
bank-of postrekening op naam van je afdeling en laat toe met de werking van start te gaan. 
 
 

Opstartactiviteit 
 
Nu je afdeling is opgestart, kan je beginnen met de organisatie van jouw eerste activiteit. Je 
regio-coördinator helpt je hierbij (inspiratie, logistiek, organisatie, netwerk, … ). 
Ga daarom zeker een kijkje nemen in ons activiteitenaanbod dat wij tweejaarlijks uitbouwen 
voor onze afdelingen en dat kadert binnen het centrale thema. Daar kan je activiteiten vinden 
op maat. 
  

Aanwezigheid van het DAK 

Op je startactiviteit is er steeds iemand aanwezig van het DAK.  

Ontwerp Flyer & Affiche 
 
Voor de affiche en/of flyer van je eerste activiteit kan je gebruik maken van onze diensten. 
Bespreek dit met je regiocoördinator. 

Kosten eerste activiteit 
 
Alle begin is moeilijk, ook voor een opstartende afdeling. Daarom wordt in overleg met de 
regiocoördinator en afhankelijk van het gevraagde budget, de opstartactiviteit helemaal of 
gedeeltelijk bekostigd. 
 



Promomateriaal  

Bij de opstart van een afdeling ontvang je promomateriaal over het Vermeylenfonds: 

 Folders, flyers, … 

 Nummers van ons magazine dng van vorige en huidige jaargang als 
illustratiemateriaal om uit te delen aan potentiële leden 

 Roll up banner of zeildoek van het Vermeylenfonds aan een sterk verminderde 
prijs: 28 euro /stuk 

 Administratief pakket zie Begeleiding bij beheer, p.15 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Roll up banner       doek 

       

Magazine dng 

 

 



Begeleiding en ondersteuning afdelingen 
 
De begeleiding gebeurt op maat van jouw afdeling. Wij bieden een aantal diensten aan die 
jou helpen bij de werking, de organisatie en het bestuur, die jouw afdeling helpen integreren 
in de grote familie van het Vermeylenfonds en die de zichtbaarheid verhogen. Het gaat hier 
niet alleen over de administratieve diensten en afspraken inzake ledenbeheer, 
verzekeringen, financiën en registratie maar ook over hoe de regiocoördinatoren verbinding 
tussen afdelingen vormen, jou helpen een regionaal aanbod binnen het centrale thema te 
organiseren en vrijwilligers te begeleiden/ aan te trekken…. 
We geven hier ook een overzicht van de communicatiekanalen (kaderblad, nieuwsbrief, 
registratieprogramma) waar jouw afdeling gebruik van kan maken. 
 

Ons netwerk 
 
Het Vermeylenfonds is een grote familie met vele vrienden. Om dat netwerk optimaal aan te 
wenden zijn enkele structuren nodig. 
 

Wat doet het DAK? 
 
Het DAK verzorgt en bespoedigt de samenhang van het interne netwerk. Onder meer door: 
  

 Lijsten met contactgegevens van afdelingen en hun bestuurders elk jaar te 
verspreiden. 

 Het voorzittersoverleg te organiseren en een overlegplatform in het registratie- en 
communicatieprogramma te creëren (waar ze elkaar kunnen contacteren in groep)  

 Het regio-overleg te organiseren 
 Het opstarten van een thematische kern van vrijwilligers die zich buigt over de 

maatschappelijke uitdagingen van het cultuurfonds. 
 Het team van bestuurders en medewerkers regelmatig in contact te brengen met 

elkaar 

 
Wat doet de regiocoördinator? 
 

 Is het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen en vrijwilligers (detecteert noden) 
 Netwerkt voor nieuwe vrijwilligers en (satelliet)afdelingen 
 Is de brugfiguur voor alle geledingen van het Vermeylenfonds (maar: 

regiocoördinator ≠ permanent afdelingsbestuurslid!).  
 Engageert zich om op minstens 1 bestuursvergadering en 1 afdelingsactiviteit per 

jaar aanwezig te zijn. 
 Coördineert de werking van de afdelingen (hun aanbod delen, afstemmen, 

verbinden, …) 
 Stimuleert het afdelingswerk door het delen van goede praktijken 
 Organiseert bovenlokale, afdelingsverbindende activiteiten  
 Organiseert, structureert en stimuleert regio-overleg (zit de vergaderingen voor) 
 Is inhoudelijke ambassadeur van het fonds naar buiten toe (vrijzinnig en socialistisch 

netwerk, culturele bovenbouw, …) 
 Ondersteunt ‘moeilijke’ afdelingsactiviteiten (maar: regiocoördinator ≠ 

afdelingsactiviteitenorganisator !) 
 onderzoekt en ondersteunt  professionalisering promotie. 



Onze interne keuken  

Regio-overleg 
 

 Het regio-overleg heeft als belangrijkste doelstelling: 
o de afdelingsbestuursleden met elkaar in contact te brengen en samenwerking 

faciliteren, 
o goede praktijken en voornaamste afdelingsactiviteiten te delen,  
o het centrale thema te faciliteren,  
o afdelingsontwikkeling te bespreken,  
o gezellig samenzijn te stimuleren  
o én de voornaamste beleidsopties die bij het landelijke bestuur genomen 

worden te bespreken. 
 Wordt 2 keer per jaar(december en juni)  georganiseerd op initiatief van de 

regiocoördinator in samenspraak met de afdelingen  
 De afdelingen kiezen zelf hun afvaardiging 
 De regiocoördinator maakt in overleg een dagorde, brengt bondig verslag uit en zit de 

vergadering voor. 
 Volgende regio’s zijn operationeel (tenzij anders aangeduid), met hun 

regiocoördinatoren 
 

o Westhoek, Kust, Brugge en ommeland  Frederik/Annie 
o Zuidwest Vlaanderen, en Vlaamse Ardennen Fabjen 
o Gent- Kanaalzone en Meetjesland   Fabjen 
o Denderstreek en Pajottenland    Tom 
o Leuven , Mechelen en Vilvoorde   Tom 
o Brussel       Tom 
o Antwerpen- Kempen     Tom 
o Limburg      Tom 

 Thematische kernen worden ook bij regio-overleg betrokken  
 

Adviescommissie 
 

 Bestaat uit één afgevaardigde per afdeling of kern, afgevaardigd door de afdelingen, 
en wordt voorgezeten door een commissaris.  

 Komt samen in september 
 Overlegforum voor afdelingswerk, goede praktijken, uitwisseling van ideeën rond het 

centrale thema, relatie afdelingen-DAK, ideeën voorstellen en een inspiratiebron zijn 
voor de RvB, … 

 De commissaris wordt voor een termijn van twee jaar aangeduid  

Algemene Vergadering 
 

 Wordt 1 keer per jaar georganiseerd, bij voorkeur in maart. Een Bijzondere Algemene 
Vergadering komt samen in november wanneer een nieuw beleidsplan wordt 
voorgesteld 

 Staat open voor alle leden 
 Is het beleidsvormend orgaan waar beslist wordt over alle statutair voorziene 

elementen (benoemingen, statuten, financieel en inhoudelijke verslaggeving en 
plannen, … ) 

 Heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie  



Raad van bestuur en Dagelijks bestuur 
 

 De samenstelling en de werking is conform de statuten en het huishoudelijk 
reglement (bijlage) 

 In de Raad van Bestuur wordt het algemene beheer van het Vermeylenfonds gevoerd 
en worden de beleidsvoorstellen geformuleerd voor de Algemene Vergadering.  

 Het Dagelijks Bestuur beheert het DAK 

Vertrouwenspersoon 
 

 Wordt aangesteld als conflictbemiddelaar of wanneer vrijwilligers en/of leden een 
klacht hebben of met problemen geconfronteerd worden die zij in vertrouwen willen 
bespreken.  

Extern netwerk 
 
Het Vermeylenfonds is een netwerkvereniging bij uitstek. Veel van onze vrijwilligers en leden 
zijn actief in het brede middenveld. Met veel verenigingen bestaat er een (gestructureerd) 
overleg. Het fonds is daarnaast ook aangesloten bij een aantal koepelorganisaties. We 
onderscheiden globaal gezien het vrijzinnige netwerk, het socialistische netwerk, het netwerk 
van cultuurfondsen en het netwerk met opleidingsinstituten en vormingsinstellingen. 
 
Het vrijzinnig netwerk: De Mens.nu , de Unie Vrijzinnige Verenigingen 
 
Via het vrijzinnige netwerk kan Vermeylenfonds op wat diensten rekenen. 
De koepelvereniging kent zowel andere sociaal culturele lidverenigingen (Vrijzinnig 
Humanistische Vereniging, Willemsfonds), als een vormingsinstelling (UPV) en een 
beweging (de Maakbare mens).  

 Vanzelfsprekend wordt met deze organisaties nauw samengewerkt. Jouw regio 
coördinator kan u in contact brengen. 

 Met UPV werken ook nogal wat afdelingen samen om een kant en klaar aanbod te 
organiseren (van sprekers edm) 

 
Daarnaast zijn er ook nog specifieke jeugd en studentenverenigingen (Humanistische 
Jongeren, ‘tzal wel gaan, en de OSB (oud studentenverbond VUB). 
Tenslotte zijn er ook nog lidverenigingen die actief zijn in de morele dienstverlening. Daartoe 
beheert De Mens.nu zelf de ‘Huizen van de Mens’ en de bijhorende antennes.  

 In veel gevallen kan ook het Vermeylenfonds daar terecht om, na overleg, een ruimte 
te gebruiken. Soms is er ook een medewerker actief die zich toelegt op de 
ondersteuning van het vrijzinnige verenigingsleven in de buurt. 
http://www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/ Jouw regio coördinator kan u daar 
wegwijs maken. 

 Soms is zo’n huis van de Mens ook verbonden aan een Vrijzinnig 
ontmoetingscentrum. Adressen daarvan vindt u hier. http://www.fvcentra.be/  In 
bijna alle gevallen kan het fonds er terecht voor logistieke ruimte.  

De IMD’s (Instellingen voor Morele Dienstverlening) zijn per provincie gestructureerd.  
 Voor specifieke projecten kaderend binnen de vrijzinnigheid en de morele 

dienstverlening kan een subsidie worden aangevraagd. Jouw coördinator zal u de 
details meegeven.  
 
 



 
Het socialistische netwerk 
 
Sp.a, curieus, abvv, linx+, … 

 In nogal wat gemeenten onderhouden we goede contacten met de socialistische 
gemeenschap. Zo kunnen we na overleg gebruik maken van de socialistische huizen 
of van hun netwerken om onze activiteiten te verspreiden. 

Partnerorganisaties  
De Vlaamse cultuurfondsen 
 
Samen met Willemsfonds, Masereelfonds, Rodenbachfonds en Davidsfonds organiseren we 
een halfjaarlijks overleg. Ook op plaatselijk vlak wordt er veel samengewerkt. 
 
Los daarvan zijn er ook nogal wat organisaties waar we nauwe banden mee onderhouden 
zoals: het Poëziecentrum (beschikbaar voor zaalhuur op de vrijdagsmarkt), de beweging 
‘hart boven hard’, vormingspluscentra, … 

Vormingen en coaching voor vrijwilligers  
 
We voorzien trainingen voor vrijwilligers mbt het registratiesysteem axo (zowel voor 
ledenadministratie als activiteitenregistratie en campagnes), de template boekhouding, het 
ontwikkelen van promomateriaal en het gebruik van de sociale media.  

 Op eenvoudige vraag geven wij een vorming rond het registratiesysteem en verdere 
trainingen. In eerste instantie leren we u werken met het online 
ledenregistratiesysteem. Dat laat ons toe met 1 versie aan de ledenlijsten te werken. 
In tweede instantie werken we samen aan het registreren van afdelingsactiviteiten en 
de mogelijkheden om e-mailcampagnes te voeren voor jouw activiteiten vanuit het 
systeem. Vraag gerust meer info bij jouw regiocoördinator.  

 Voor de afdelingsboekhouding ontwikkelden we een Excel toepassing (cf infra). We 
kunnen u aanleren om ermee te werken. 

 Indien u andere opleidingsnoden heeft, contacteer ons en we bekijken wat mogelijk 
is. 
 

De rode draad 
 
August Vermeylen is voor ons een blijvende inspiratiebron. Als geenander doorzag hij de 
emanciperende rol van taal. Door taal leren wij onze medemens kennen en 
appreciëren. Door taal vervullen wij onze hang naar een zinvol bestaan en geven wij vorm 
aan onze identiteit. Taal zorgt voor verbinding tussen mensen. August Vermeylen was van 
deze gedachte doordrongen. 
 
Om tot onze focus voor de komende jaren te komen, zijn we terug naar de kern van het 
gedachtengoed van August Vermeylen gegaan. Waaruit bestaat de sociale impact van taal? 
En hoe kunnen we taal inzetten als hefboom tot integratie, emancipatie en sociale innovatie? 
Dat zijn de vragen die ons bezig zullen houden.  
 
We gaan hier samen een succes van maken en we doen dat door met een krachtig aanbod 
naar buiten te komen. Onze inspiratiegids ‘Nieuwe Maatjes’ (zie https://nieuwemaatjes.org ) 
kan hierbij helpen. Dit is geen statische gids. Komen afdelingen met geslaagde activiteiten 
die niet in de gids staan, dan voegen we die toe. Regelmatig zullen we ook activiteiten in de 
kijker zetten. 



Samen zoeken wij naar oplossingen voor de actuele uitdagingen in onze samenleving. 
 

 
 

Begeleiding bij beheer 
 

Administratie en registratie 
 

Registratie leden en activiteiten in Axoclub 
 
Geen afdeling zonder leden, geen leden zonder registratie van gegevens. Bij het 
Vermeylenfonds kan je hiervoor online inloggen op het registratiesysteem AXOclub. Je 
ontvangt je inloggegevens van zodra je als bestuurslid geregistreerd staat (bij 
http://vermeylenfonds.axoclub.be/edesk) 
 
AXO biedt de vrijwilligers een eenvoudige databank voor het bijhouden van alle info 
betreffende je afdeling (leden en activiteiten), conform GDPR. Hoe beter we registreren hoe 
minder fouten en geërgerde leden we maken. Losse projectvrijwilligers die niet aangesloten 
zijn bij een afdeling, betalen min. 5 euro landelijke afdracht om als vrijwilliger geregistreerd 
en verzekerd te zijn.  
 
Via een simpele internetlink kan je het programma van thuis uit beheren. Je hoeft enkel een 
wachtwoord te kennen.     
Voor vragen en info over het leden- en evenementenbeheer: info@vermeylenfonds.be 
 

Afsprakennota 
 
Tussen het DAK en de afdelingen wordt een afsprakennota ondertekend waarin bepaalde 
afspraken worden gemaakt met betrekking tot financiën en andere zaken.  

Lidkaarten  
 
Lidkaarten worden vanaf 2017 per afdeling verstuurd per 1 maart. We baseren ons daarvoor 
op de gegevens in AXO op 01/03. 
Nieuwe leden doorheen het jaar worden per kwartaal gebundeld en doorgestuurd. 
 
 
(zie bijlage voor onderstaande schets) 
 
 



 
 
 
 

De Vermeylenwinkel: Materialen en praktische diensten voor afdelingen 
 
Te verkrijgen op het secretariaat: 

- Omslagen AVF klein : 1 set gratis, bijkomende omslagen: 0.05 euro/stuk 
- Omslagen AVF groot: prijs:  0.14 euro/stuk 
- Etiketten: 5 sets gratis, 
-  bijkomende grote etiketten (16 etiketten per vel) prijs: 14.65 euro/doos van 100 

vellen ; kleine etiketten (33 etiketten per vel) prijs: 14.64 euro/doos van 100 vellen 
- Kopies: A4 zw 0.12 euro; full color: 0.19 euro per kopie 
- Banners: 28 euro/stuk 
- T-shirts: 12 euro/stuk (ethisch geproduceerd) 
- Presentatiemapjes AVF: 0.68 euro/stuk 
- Oude nummers DNG: gratis te verkrijgen (zolang de voorraad strekt) 
- Buttons 0.12 euro/stuk, buttonmachine kan op het secretariaat worden afgehaald of 

buttons kunnen door de afdeling op het secretariaat worden aangemaakt 
- Briefpapier 
- Lidkaarten 

 
Etiketten kunnen zelf afgedrukt worden uit Axo. 
 

Financiën 

Afdelingsboekhouding 
 
We werkten een gebruiksvriendelijk boekhoudsysteem uit voor afdelingen. Vraag je 
regiocoördinator om het bestand. Je bent niet verplicht om dat te gebruiken maar het is een 
interessant hulpmiddel om ook per project of activiteit het resultaat te kennen. Je hebt er 
geen boekhoudkundige kennis voor nodig, enkel een pc met Excel.  
 
 



Bank + bankrekening 
 
Zie Opstart afdeling, p. 8 
 

Verzekeringen voor vrijwilligers  
 
We hebben voor alle geregistreerde vrijwilligers een verplichte vrijwilligersverzekering. Voor 
bijkomende verzekeringen en om in te tekenen op lopen raamcontracten (tentoonstellingen, 
reisverzekeringen, …) contacteer Frederik 
 

Fiscaal attest bij giften  
 
Voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar ontvangt men van het algemeen secretariaat een 
fiscaal attest op voorwaarde dat: 
 

- de gift door de schenker zelf op de nationale zichtrekening van het 
Vermeylenfonds gestort wordt BE50 0011 2745 2218 

- er op de mededeling van de overschrijving enkel ‘gift’ staat (zeker niet 
toegelaten is ‘lidmaatschap’, ‘steunend lid’, e.d.) 

- de naam, het volledige adres en het rijksregisternummer van de schenker 
worden meegedeeld aan het algemeen secretariaat 

Contacteer het secretariaat voor bijkomende vragen. 



Communicatie & Promo  

Promomateriaal Vermeylenfonds 
 
Promomateriaal zoals flyers, folders en gadgets van het Vermeylenfonds zijn gratis te 
verkrijgen.  
Roll up banners zijn te koop op het DAK voor € 28 per stuk. 
 

Opmaak affiches en flyers 
 

 Voor afdelingsoverstijgende, regionale en landelijke activiteiten voert het DAK de 
promotie.  

 
 Voor bijzondere afdelingsactiviteiten kan sporadisch geholpen worden met het 

ontwikkelen van promotiemateriaal door het DAK, max. 1 keer per jaar per afdeling. 
 

 Steeds in samenspraak met de regio coördinator, minimum een viertal weken op 
voorhand. U begrijpt dat we niet altijd op alle promotievragen kunnen ingaan. De 
regiocoördinator bepaalt hier de voorrang. 

 

Reclame voor je activiteit  
 

Website 
 
De website van het Vermeylenfonds (www.vermeylenfonds.be) wordt door de leden druk 
bezocht en staat ter beschikking van de afdelingen en hun activiteiten (AGENDA).  
 
De agenda is volledig in handen van de afdelingen. Zij kunnen zelf hun evenementen 
invoeren in ons registratiesysteem. 
Via een automatische link tussen ons registratiesysteem Axo en de website zal jouw 
activiteit, wanneer je ze invoert, niet alleen worden geregistreerd, maar meteen ook op onze 
website verschijnen. En door een tweede automatische link naar Uit in Vlaanderen, 
verschijnen je activiteiten ook meteen op die website. Twee vliegen in één klap. 
 
Heb je problemen met het systeem, mail naar annie@vermeylenfonds.be . Ben je nog niet 
genoeg ingewerkt, kan je je aankondigingen tijdig mailen aan annie@vermeylenfonds.be . 
Op die manier komen ze  goed terecht op website avf en uit-in-vlaanderen. 
 

Dng 
 
De Nieuwe Gemeenschap is het driemaandelijks magazine dat naar alle leden, potentiële 
leden en sympathisanten wordt verzonden. In de dng wordt een agenda opgenomen van de 
activiteiten van alle afdelingen. Alle activiteiten die op de website staan, verschijnen 
automatisch ook in dng! 
 
Wat zijn de deadlines? 
 
Zet je activiteiten online vòòr 
 
 



15 februari  verschijnen tijdschrift 15 maart 
15 mei     15juni  
15 augustus    15 september 
15 november    15 december 
 
 

Facebook 
 
Maak als afdeling zelf een FB-pagina aan en wordt bevriend met het Vermeylenfonds 
https://www.facebook.com/AugustVermeylenfonds/ als pagina) Op onze Facebookpagina 
verschijnen activiteiten, teksten, links naar media, …. Nieuwe media hebben alle hun 
voordeel! Wij hopen op jouw enthousiaste medewerking om deze nieuwe mogelijkheid tot 
communicatie tussen afdelingen en afzonderlijke leden ten volle te gebruiken! 
 
Enkele voorbeelden van afdelingen op FB:  
 
Oudenaarde: 
https://www.facebook.com/August-Vermeylenfonds-Oudenaarde-608701715942644/?fref=ts 
 
Bredene:  
https://www.facebook.com/vermeylenfondsbredene/?fref=ts 
 
Eeklo: 
https://www.facebook.com/Vermeylenfonds.eeklo/  
 
Nieuwbakkers delen met Herbakkers 
https://www.facebook.com/Nieuwbakkers/  
 
UGent 
https://www.facebook.com/groups/781759778539914/  
 
Zelzate 
https://www.facebook.com/avfzelzate/  
 
Mechelen 
https://www.facebook.com/VermeylenfondsMechelen/  
 
Waarschoot 
https://www.facebook.com/vermeylenfondswaarschoot/  
 
Ronse 
https://www.facebook.com/vermeylenfondsronse/  
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 
 
Maandelijks stuurt het DAK een nieuwsbrief uit naar alle leden. Daarin vermelden wij nieuwtjes, 
belangrijke info over de vereniging, nationale evenementen, links naar de activiteiten van de 
afdelingen die op de website staan.  
 
Je kunt je abonneren op deze nieuwsbrief via onze website 
https://vermeylenfonds.be/nieuwsbrief  of door een mailtje te sturen naar 
caroline@vermeylenfonds.be  
 

Kaderblad 
 
Maandelijks of tweemaandelijks stuurt het DAK een kaderblad uit naar alle bestuursleden 
(voorzitter, penningmeester, …) van het Vermeylenfonds. Daarin lees je intern nieuws, 
informatie rond promomateriaal en allerhande zaken, en kan je tevens een oproep laten 
plaatsen voor je collega-afdelingen (vb. om samen een bus in te leggen, om samen pins te 
laten maken, om tips en good practices te vragen voor een evenement dat je organiseert, 
…). Wens je dit, neem dan contact op met caroline@vermeylenfonds.be om mee de inhoud 
van het kaderblad te bepalen.  
 
Kortom, het kaderblad is een belangrijk communicatiemiddel tussen het DAK en de besturen, 
maar ook tussen de besturen onderling.  
  



Ledenwerving, contacten en lidgelden 
 

Waarom leden werven? 
 

 Als je een vaste kern van leden hebt, heb je ook sneller volk op je activiteiten 

 Via je leden kan je een netwerk uitbouwen (interessant voor activiteiten, bekendheid, 
…) 

 Leden trekken leden aan. Hoe meer leden, hoe hoger je slagkracht 

 Per lid krijg je lidgeld (zie titeltje hieronder), waarvan je een afdracht aan het DAK 
stort en de rest voor eigen rekening houdt. 

 We zijn een vereniging. Mensen bij elkaar brengen is onze hoofddoelstelling. We 
zetten volop in op een participatief verhaal waarbij de leden de vereniging maken. 

 

Hoeveel lidgeld vraag je? 
  

 Gewoon lid: 15 euro 
 

 Inwonend gezinslid: 5 euro 
 

 Jongeren onder 26: GRATIS 
 

Giften en schenkingen  
 

 Steunend lid: 40 euro (u ontvangt een fiscaal attest, zie p. 18 voor fiscale attesten) 
 

 Gulle Schenkers GUS: 100 euro (zie p. 18 voor fiscale attesten) 
 

Hoeveel afdracht betaal je aan het DAK? 
 
Per lid betaalt de afdeling 5 euro afdracht aan het DAK. De resterende som (bij een gewoon 
lid 10 euro) blijft bij de afdeling zelf. 
 

Wat mag een lid verwachten voor zijn lidgeld? 
  
Een lidkaart geeft recht op verschillende voordelen:  
 

 Het driemaandelijks tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap (dng) in papieren vorm in de 
bus alsook online via ISSUU 

 Kortingen op activiteiten en nationale evenementen van het AVF 
 Kortingen op evenementen en producten van cultuur-collega’s, zie up-to-date lijst 

ledenvoordelen 
 deelnemen aan en  steunen  van een unieke vereniging die strijdt voor een meer 

solidaire en warme samenleving. Zowel vrijdenkers als cultuurliefhebbers zijn vriend 
aan huis. 



Welkomstpakket  
 
Leden ontvangen bij de start van hun lidmaatschap een welkomstpakket. Dit wordt door het 
DAK aan de afdelingen bezorgd.  Dit houdt een mapje in met info over de organisatie, een 
dng, een flyer, een welkomstgeschenkje (2019: ‘Superdiversiteit en democratie’ boek 
van  Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben Yakoub). 

Nieuwsbrief 
 
Leden ontvangen maandelijks van het DAK een digitale nieuwsbrief met nieuws, belangrijke 
info en links naar de activiteiten op de website.  
 

Ledenvoordelen 
 
Op de website vind je alle geldende ledenvoordelen. In de nieuwsbrief worden tevens de 
nieuwe ledenvoordelen vermeld. Wij werken er hard aan om deze lijst verder uit te breiden.  
 
De ledenvoordelen voor 2019 op een rijtje:   

 
Uitgeverij EPO 
20% korting op een selectie boeken van uitgeverij EPO (speciaal voor jou uitgekozen en terug te 
vinden in elke uitgave van dng.) 
 
Muziekcentrum De Bijloke 
Leden krijgen 20% korting met hun lidkaart (aan de balie) of met gebruik van actiecode op de website 
(wordt meegedeeld in nieuwsbrief en kunnen ze ook opvragen via mail bij 
caroline@vermeylenfonds.be ) 
 
M HKA 
50% korting op uw toegangsticket bij M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, op 
vertoning van uw lidkaart. Meer info over de lopende tentoonstellingen vind je op www.muhka.be 
 
De Grote Post Oostende 
Leden van het Vermeylenf(  )nds krijgen op vertoning van hun lidkaart korting bij verschillende 
voorstellingen in CC De Grote Post, het hele jaar door. Het reductietarief staat telkens vermeld bij de 
voorstelling, meestal bedraagt de korting twee euro per ticket. 
 
Poëziekrant 
10% korting op een abonnement op de Poëziekrant, het tweemaandelijks magazine van het 
Poëziecentrum. Leden van het Vermeylenf(  )nds betalen €36 euro per jaar in plaats van €40. 
Abonneren kan via het formulier op de website, telefonisch of in de shop van het Poëziecentrum te 
Gent.  
 
Onafhankelijke Boekhandels 
10% korting bij verscheidene onafhankelijke boekhandels, op vertoning van je lidkaart. Momenteel kan 
je voor deze actie reeds terecht bij boekhandel Corman (Wittenonnenstraat 38, Oostende) en Limerick 
(Koningin Elisabethlaan 142, Gent). 
 
Coöperatieve bank NewB lanceert betaalkaart 
De coöperatieve bank NewB heeft een betaalkaart gelanceerd die haar klanten kunnen gebruiken in 
binnen- en buitenland, in winkels en op internet. De GOODPAY Prepaid MasterCard heeft niet alleen 
voordeel voor u, zij betekent eveneens een meerwaarde voor het Vermeylenf(  )nds, geef ons op als 
goede doel. Voor elk van uw transacties geeft NewB 5 cent aan een goed doel van uw keuze, zonder 
meerkost voor u.   



Onze missie/ visie 
 

“Wat betekenen vrijheid en gelijkheid wanneer de macht in handen is van het rijkste 1%? 
Hoe organiseren we solidariteit in deze oneerlijke wereld? En toch!... De wetenschappelijke 
vooruitgang heeft onze slagkracht verhoogd; armoede, milieu- en sociale problemen 
aanpakken, we zijn ertoe in staat. De rede gidst ons naar het uiteindelijke doel, dat ethisch 
is: een ieder de mogelijkheid te bieden een ‘mens’ te zijn, in de volledigste en edelste 
betekenis.” Binnen deze visie bouwen we als sociaal-culturele vereniging aan een wereld die 
warm en duurzaam is. Een plek waar schoonheid, ontmoeting en verbondenheid primeren. 
Een vrijhaven voor de eigenzinnige mens.  

(naar August Vermeylen: ‘De Taak’)  

 

Het AVF is een sociaal-culturele vereniging die mensen met elkaar verbindt in de Vlaamse 
gemeenschap. Honderden actieve vrijwilligers vormen de massieve onderbouw van dit 
netwerk, dat zich engageert in volgende ambities:  

 Mensen op een laagdrempelige manier aanzetten tot participatie aan kunst en 
cultuur. Maar ook het omgekeerde: kunst en cultuur tot bij de mensen brengen.  

 Een op emancipatie en duurzaamheid gericht socialistisch gedachtegoed uitdragen, 
waarbij sociaal-economische tendensen in vraag worden gesteld.  

 Zich actief inzetten voor een duurzame relatie met onze planeet, waarbij ecologische 
bewustwording een prominente plaats inneemt.  

 Een Vlaams cultuurfonds van wereldburgers zijn, die diversiteit en interculturalisme 
vormgeven in onze activiteiten.    

 Bouwen aan een open en sociaal bewogen vrijzinnig humanisme, waarin niet het wij-
zij denken, maar verbondenheid de kern vormt en waarin de gedachten van de 
eigenzinnige mens vrij zijn.  

 Mensen ondersteunen om zich op een democratische wijze te verenigen rond de 
gedrevenheid voor een gelijkwaardige samenleving. 

 

Standaard promotekst voor de afdelingen 
 

De kernwoorden van ons beleid 2016-2020 met hun betekenis (afgeleid van onze 
missie/visie): 

 

VERBINDEN: het AVF verbindt wereldburgers en strijdt voor een superdiverse  en 
gelijkwaardige samenleving, 

VERBREDEN: het AVF brengt kunst en cultuur tot bij de mensen en omgekeerd, 

VERDIEPEN: het AVF stelt de wereld in vraag en denkt na over emancipatie, duurzaam 
socialisme, ecologische bewustwording en een sociaal bewogen vrijzinnig-humanisme 

Bij het Vermeylenfonds vind je een netwerk van eigenzinnige mensen die door debat, 
dialoog, lezingen, theater, literatuur, kunst, ontmoetingen, … nadenken over zichzelf en de 
wereld. Kom dus gerust langs op een activiteit en proef van het verrijkende aanbod. 

 



Tips en tricks; hoe werf je leden? 
 

Een greep uit de praktijk van onze afdelingen: 

 Elke activiteit is een ledenwervende activiteit. Direct en proactief contact overtuigt. 
 Zorg voor een aantrekkelijk en variërend activiteitenaanbod, van museumuitstap 

tot politiek debat, tot een gezinsuitstap naar het dinosauriërs museum of 
wijnavond. 

 Stel een jaarprogramma op aan het begin van het werkingsjaar, met deze agenda 
zal je makkelijker potentiële leden aantrekken.  

 Duid binnen je bestuur een ledenverantwoordelijke aan. Hij moet het werven van 
leden bij het bestuur stimuleren, er helpen voor zorgen dat iedereen zijn deel 
doet. Hij denkt na over technieken om leden aan te trekken en te houden. 

 Bied meteen een korting aan wanneer een geïnteresseerde voor de eerste keer in 
contact komt met je afdeling. Bvb. een bezoeker op een activiteit krijgt meteen 
korting op de twee volgende activiteiten wanneer hij lid wordt. 

 Plaats op je activiteit een aantrekkelijke, kleurrijke infostand met een wervende 
figuur die de mensen uitleg geeft over het fonds. Geef meteen een gratis pakket 
aan promomateriaal mee (dng's, folders, balpennen, …) 

 Durf pittige spraakmakers uit te nodigen voor een debat. Namen die klinken 
trekken volk aan, en dus ook potentiële leden. Zeker wanneer zij controversieel 
zijn. Hetzelfde geldt voor je onderwerpen en activiteiten: durf controversieel te 
zijn. 

 Zorg voor volledige en correcte informatie bij de aankondiging van je activiteiten. 
Neem alle drempels (bereikbaarheid? Kostprijs?) voor je toekomstige leden weg. 

 Leg nieuwe leden in de watten met een drankje, een ander extraatje. 

 Vraag aan je leden welke activiteiten ze interessant vinden, luister naar hen, leg 
op je activiteiten een ideeënschrift waarin je leden ideeën voor activiteiten en tips 
kunnen neerschrijven. 

 Ga ook eens voor een lid-werft-lid actie. vb. Breng een nieuw lid aan en je 
ontvangt een gratis deelname aan een activiteit. 

 Werk samen. Zo leren hun leden ook jouw organisatie kennen en kan je 
bovendien meer volk verwachten op je activiteit. Bijv. Vormingplus, 
Welzijnsschakels, andere verenigingen, … 

 Probeer af en toe via de plaatselijke pers in het lokale krantje of op de regionale 
pagina van de krant te verschijnen. Met een boeiende activiteit kan je zeker de 
aandacht trekken. Vraag een recente perslijst aan via jouw gemeente of de 
gemeentewebsite.  

 Wijs op de ledenvoordelen van de vereniging, die steeds worden vernieuwd en 
bijgewerkt. Er wordt in de toekomst eveneens meer voor regionaal gespreide 
ledenvoordelen gezorgd. 

 Wees een aanwezig bestuur op de activiteiten 

 Soigneer je leden! Behandel ze als vrienden. Geef eens een belletje als iemand 
die zich ingeschreven had en niet kwam opdagen op een activiteit, om te zien of 
het wel goed gaat met hem/haar. Toon dus ook bezorgdheid. 



 Probeer ook aanwezig te zijn in andere clubs en verenigingen om ook daar leden 
te werven (netwerken!) 

 Laat het programma van je activiteiten verschijnen in het weekblad. 

 Doe acties met je bestuur: vb. elk bestuurslid werft per jaar tien nieuwe leden  

 ... 

  



Teamleden van het DAK en bestuursleden 
 
 
 

Bestuur 
 

Tarik Fraihi    algemeen voorzitter 

Philippe Ruysschaert  algemeen ondervoorzitter 

Raf Burm   algemeen secretaris 

Jurgen Content  algemeen penningmeester 

Ivo Carlens    bestuurslid 

Kris Devroede   bestuurslid 

Trudy Ernste   bestuurslid 

Koen Goethals  bestuurslid 

Mia Reynaert   bestuurslid 

Gilbert Roegiest  bestuurslid 

Karin Temmerman  bestuurslid 

Jean Trembloy  bestuurslid 

Eliane Van Alboom  bestuurslid 

Lien Van De Velde  bestuurslid 
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Statuten 
 
August Vermeylenfonds vzw 
Tolhuislaan 88 
9000 Gent 
 
Identificatienummer: 1736/45 
Ondernemingsnummer: 0410893483 
 Statuten 
___________________________________________________________________ 
 
Titel I - Benaming, zetel, doel 
 
Artikel 1   
De vereniging draagt de naam 'August Vermeylenfonds', afgekort AVF. 
 
Artikel 2   
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement 
Gent, te 9000 Gent, Tolhuislaan 88, of op iedere andere plaats door de Algemene 
Vergadering aan te wijzen. 
 
Artikel 3  
De vereniging heeft als doel sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor volwassenen. 
Zij inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen. De vereniging 
ontplooit haar werking in een socialistische, vrijzinnige en Vlaamse context. 
 
Titel II - Leden 
 
Artikel 4   
Binnen de vereniging bestaan er toegetreden en effectieve leden. Het minimaal aantal 
effectieve leden is drie.  
 
Artikel 5   
 Elk toegetreden lid betaalt de jaarlijks verplichte lidmaatschapsbijdrage zoals vastgesteld 
door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 8 van de statuten. 
 
Artikel 6   
Als effectief lid wordt beschouwd het toegetreden lid dat stemgerechtigd lid is van de 
Algemene Vergadering. 
 
Artikel 7   
Een lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het lid dat de jaarlijks verplichte 
lidmaatschapsbijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Een effectief lid wordt 
geacht zijn ontslag schriftelijk te melden aan de voorzitter van de vereniging. De uitsluiting 
van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met tweederde der stemmen 
worden uitgesproken. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een 
ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het 
maatschappelijk bezit van de vereniging. 
 
 
 
Artikel 8   



De jaarlijks verplichte lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximaal 25 euro. De Algemene 
Vergadering bepaalt jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage. 
 
Titel III - Algemene Vergadering 
 
Artikel 9   
De Algemene Vergadering staat open voor alle leden van de vereniging. Enkel de effectieve 
leden zijn stemgerechtigd, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten. Elke erkende afdeling 
heeft recht op één stemgerechtigde afgevaardigde per begonnen schijf van vijftig leden. 
Bijgevolg heeft elke erkende afdeling recht op minstens één stemgerechtigde afgevaardigde. 
De erkende provinciale besturen van de vereniging hebben recht op één stemgerechtigde 
afgevaardigde per begonnen schijf van 5 erkende afdelingen. De provinciale  en 
afdelingsbesturen duiden zelf hun stemgerechtigde afgevaardigde voor de algemene 
ledenvergadering aan. 
 
Artikel 10  
De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de vereniging. 
Zij alleen is bevoegd tot: 
 1. de wijziging van de statuten; 
 2. de aanstelling en intrekking van het mandaat van de bestuurders; 
 3. de goedkeuring van de rekeningen en begroting; 
 4. de goedkeuring van het werkingsverslag en werkingsprogramma; 
 5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
 6. de uitsluiting en schorsing van de leden;  
 7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
 8. de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een eventuele 
bezoldiging; 
 9. de kwijting aan de bestuurders; 
10. benoeming en het ontslag van de leden van de directie  
11. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement; 
12. alle beslissingen die de machten van de Raad van Bestuur te boven gaan; 
13. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
 
Artikel 11 
De Algemene Vergadering vergadert ten minste éénmaal per jaar. De Algemene 
Vergadering kan op ieder ogenblik in bijzondere zitting worden bijeengeroepen op beslissing 
van de Raad van Bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve leden. 
Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid op de 
Algemene Ledenvergadering. Elk effectief lid kan daarbij slechts drager zijn van één 
volmacht. 
 
Artikel 12  
De algemeen voorzitter van de vereniging zit de Algemene Vergadering voor en nodigt de 
effectieve leden uit bij gewone brief ten minste één maand voor de vergadering. De agenda 
wordt in de uitnodiging vermeld en is vergezeld van de nodige stukken. De Algemene 
Vergadering kan slechts geldig beslissen over de punten die op de agenda voorkomen of 
worden bijgevoegd op voorstel van ten minste één twintigste van de effectieve leden volgens 
de procedure voorzien in het huishoudelijk reglement.  
 
Artikel 13 
Al de leden van de Algemene Vergadering hebben gelijk stemrecht. De besluiten worden 
genomen bij gewone meerderheid der stemmen, d.i. ten minste de helft + 1 van de stemmen 
bij de aanwezige effectieve leden - behalve in de gevallen waarvoor de wet of de statuten 
een bijzondere meerderheid voorschrijft. Bij een eerste oproep voor de Algemene 
Vergadering dient een quorum te worden bereikt van de helft van het aantal stemgerechtigde 



leden. Bij een tweede oproep kan de Algemene Vergadering geldig beslissen, ongeacht het 
aantal aanwezige leden. 
 
Artikel 14  
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register van de 
akten van de vereniging. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle 
leden het kunnen inzien. Derden die van een rechtmatig belang doen blijken, kunnen het 
register eveneens inzien, met instemming van de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 15  
De Algemene Vergadering kan commissies en werkgroepen oprichten. De Algemene 
Vergadering kan externe deskundigen uitnodigen op haar zittingen. 
 
Artikel 16  
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging 
of de wijziging van de statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van de 
wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 
mei 2002. 
 
Titel IV - Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur 
Artikel 17  
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste negen leden, 
verkozen onder de effectieve leden. De bestuurders worden verkozen door de Algemene 
Vergadering voor een termijn van twee jaar en hun mandaat kan steeds voortijdig worden 
beëindigd zoals bepaald door het huishoudelijk reglement. De bestuurders oefenen hun 
mandaat kosteloos uit. Benoeming, ontslag en afzetting van een bestuurder worden binnen 
een maand in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  
 
Artikel 18 
De algemeen voorzitter wordt verkozen door de Algemene Vergadering. Het mandaat van 
algemeen voorzitter is niet cumuleerbaar met het voorzitterschap van een afdeling of een 
provinciaal bestuur. Binnen de door de Algemene Vergadering verkozen Raad van Bestuur 
worden de andere functies toegewezen. De bestuursfuncties zijn onder meer de algemeen 
voorzitter, twee algemeen ondervoorzitters, de algemeen secretaris, de algemeen 
penningmeester en de adjunct-algemeen secretaris.  
 
Artikel 19  
Alle Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben recht op ten minste 
één afgevaardigde in de Raad van Bestuur. Daartoe kan de Raad van Bestuur worden 
uitgebreid met bijkomende mandaten. 
 
Artikel 20  
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging in een geest van gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en is bevoegd 
voor alle aangelegenheden, met uitzondering van diegene die volgens artikel 10 van de 
statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. 
 
Artikel 21 
Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° 
lid, W.VZW 
 
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn 
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een leidinggevend 
personeelslid van de vereniging. De Raad van Bestuur kan uit zijn bestuurders elke functie 



kiezen die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. De ambtsbeëindiging 
van deze gemachtigde personen kan geschieden  
op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de 
Raad van Bestuur of door afzetting door de Raad van Bestuur. De beslissing hieromtrent 
door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd 
om de vereniging te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, moeten neergelegd worden 
op de griffie van de rechtbank van koophandel  en moeten binnen de dertig dagen na de 
neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit, zoals door 
de Raad van Bestuur is bepaald.  
Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig 
ondertekend door twee gezamenlijk optredende bestuurders. Deze moeten ten aanzien van 
derden geen blijk geven van enig besluit van de raad of van enige machtiging. Dezelfde 
wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte.  
 
Artikel 22  
In de schoot van de Raad van Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur opgericht. Het Dagelijks 
Bestuur telt minimaal de zes bestuursfuncties, zoals vermeld in artikel 18 van de statuten. 
Alle Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben recht op ten minste 
één afgevaardigde in het Dagelijks Bestuur. Daartoe kan het Dagelijks Bestuur worden 
uitgebreid met bijkomende mandaten. Het Dagelijks Bestuur kan externe deskundigen 
uitnodigen op zijn vergaderingen. 
 
Artikel 22 bis: 
Personen belast met het Dagelijks Bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° 
lid, W.VZW 
 
De ambtsbeëindiging van het Dagelijks Bestuur kan geschieden: 
op vrijwillige basis door een lid van het Dagelijks Bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in 
te dienen bij de Raad van Bestuur of door afzetting door de Raad van Bestuur. De beslissing 
hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij 
aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het 
Dagelijks Bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel 
en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in 
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
De beslissingen genomen door het Dagelijks Bestuur, dat als een college vergadert, worden 
steeds genomen in collegiaal overleg. 
 
Titel  V - Personeel 
 
Artikel 23 
Het personeel wordt, met uitzondering van de leden van de directie, benoemd en ontslagen 
door de Raad van Bestuur, op voordracht van het Dagelijks Bestuur.  
De werkgeversfunctie wordt waargenomen door de directie en het Dagelijks Bestuur. 
 
 
 
Artikel 24 
De directeur woont de vergaderingen bij van de Algemene Vergadering, de Raad van 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 
 
Artikel 25 



Het personeel heeft één afgevaardigde met raadgevende stem bij de Algemene 
Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De verkiezing van de 
afgevaardigde door de personeelsleden, met uitzondering van de directeur, heeft jaarlijks 
plaats. 
 
Artikel 26 
De personeelsleden kunnen geen bestuursfuncties uitoefenen op landelijk of provinciaal 
niveau. 
 
Titel VI- Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 27 
Een huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en gewijzigd door de Algemene 
Vergadering. Elk voorstel tot wijziging moet in de agenda van de vergadering vermeld staan, 
vergezeld van de nodige stukken. Elke wijziging kan worden goedgekeurd met een 
eenvoudige meerderheid van stemmen. 
 
Titel VII- Diverse bepalingen 
 
Artikel 28 
Het werk- en boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 29 
De begroting en de rekeningen van het lopende en afgelopen boekjaar worden in het 
voorjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De rekening zijn 
vergezeld van het verslag van een externe accountant. 
 
Artikel 30 
Binnen de vereniging is er in principe maar ruimte voor één rechtspersoon. Uitzonderingen 
hierop worden enkel door de Algemene Vergadering toegestaan op grond van redenen 
gelieerd aan bijzondere, uit wetgeving of overheidsreglementering voortvloeiende regels 
verbonden aan de aard van de hoofdactiviteit of andere gemotiveerde noodzaak. 
 
Artikel 31  
Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars 
aan en bepaalt hun machten. Het netto actief zal worden besteed aan gelijkaardige werken 
door de Algemene Vergadering aan te wijzen.  
 
Artikel 32  
Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten is voorzien, wordt geregeld door de Wet 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 
2002. 
 
In Gent op 8 maart 2008 
Voor echt verklaard, 
 
Dominique Verté 
Algemeen voorzitter 
 

Tips bij het organiseren van een activiteit 
 



o Kies een activiteit uit het thematisch aanbod (plug & play) zie 
https://www.nieuwemaatjes.org/ 

 Kies een geschikte datum 
o Houd hierbij rekening met de agenda van andere verenigingen in jouw 

gemeente 
o Houd rekening met de agenda van eventuele sprekers/gasten 

 Kies een geschikte locatie 
o Is er een lokaal vrijzinnig netwerk? Je kan altijd van hun ruimtes gebruik 

maken 
o Wellicht is er een volkshuis in de buurt dat je kan gebruiken 
o Jij kent je gemeente het best en zal dus best kunnen inschatten welke ruimte 

meest geschikt is voor het aantal mensen dat je wilt bereiken 
 Bekijk samen met de regiocoördinator hoe je de activiteit zal promoten 

 
 

Sjabloon Website/dng 
 
 
Datum (vb. zondag 12/10/2016) 
Korte omschrijving 
Locatie 
Inkom 
Info (contactpersoon) 
Organisatie (vb. AVF Mechelen ism Curieus, …) 
 
Voor de website mag je ook een foto opsturen.  



 Proces lidgelden centrale inning 

 
 



Afsprakennota 
 
De afsprakennota is een belangrijk instrument om vaagheden en disputen te vermijden. Als 
afdelingsvrijwilliger draag je een verantwoordelijkheid als goede huisouder, maar ook het 
DAK draagt verantwoordelijkheid voor zijn vrijwilligers. Daarom is het van belang deze 
afsprakennota in te vullen en te ondertekenen. Desgewenst kan u punten toevoegen en 
verwijderen, afhankelijk van de specificiteit van uw afdeling. 
 

((((( AFSPRAKENNOTA Vermeylenf( )nds ))))) 

Deze afsprakennota beperkt zich tot aangesloten feitelijke verenigingen. Voor vzw’s of andere 
rechtspersonen wordt een afzonderlijke regeling uitgewerkt, gelieve hiervoor contact op te 
nemen met de regioverantwoordelijke voor uw groep. Idem voor satellietafdelingen. 
 Vermeylenfonds vzw met ondernemingsnummer 0410 8934 83 is een koepelvereniging 
waarin vrijwilligersgroepen in Vlaanderen en Brussel een sociaal-cultureel aanbod uitbouwen 
dat mensen met elkaar verbindt. Onze focus ligt daarbij op taal.  
Hoe kan taal een rol spelen in een veranderende wereld? Hoe kunnen wij taal inzetten als 
hefboom tot integratie, emancipatie en sociale innovatie? Samen zoeken wij naar oplossingen 
voor de actuele uitdagingen in onze samenleving. 
>>> Ja, wij willen als vrijwilliger graag meewerken aan deze missie en vormen een  
Vermeylenfondsgroep met volgende naam: 
…………………………………………………………………….. 
Namen en geboortedata van de bestuursvrijwilligers van bovenstaande Vermeylenfondsgroep 
: 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
1. Als Vermeylenfondsgroep zijn we een feitelijke vereniging die deel uitmaakt van 

Vermeylenfonds vzw, Tolhuislaan 88, 9000 Gent. 

Het  Vermeylenfonds is een erkende sociaal-culturele vereniging voor volwassenen en 
leeft de wet op het vrijwilligerswerk na. 

2. Als  Vermeylenfondsgroep zijn we als team vrijwilligers verantwoordelijk voor de gehele 
werking van onze groep, zowel financieel als organisatorisch. Intern worden de taken in 
overleg verdeeld, op maat van onze groep. 

3. Als  Vermeylenfondsgroep duiden we op het moment van ondertekenen volgende 
vrijwilligers(1) met hun vervangers (2) aan bij het DAK1

1 Diensten aan de Afdeling Koepel of afgekort het DAK 
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 als contactpersoon voor leden- en evenementenadministratie 

1)…………………………...........................……………………… 
2)…………………………...........................……………………… 

 als contactpersoon voor het regio-overleg 

1)…………………………...........................……………………… 
2)…………………………...........................……………………… 

 als contactpersoon voor de adviescommissie (zie werkwijzer Vermeylenfonds) 

1)…………………………...........................……………………… 
2)…………………………...........................……………………… 
 
4. Als  Vermeylenfondsgroep organiseren we een aantal sociaal-culturele activiteiten per 

jaar waarvan minimum twee gelinkt aan het centrale thema (taal & sociale ongelijkheid). 
Deze activiteiten zijn geënt op een gedeelde visie omtrent de 4 functies van het sociaal-
cultureel werken (zie protocol vier functies). 

5. Als  Vermeylenfondsgroep beschikken we over een bankrekening op naam van onze 
groep. Ons rekeningnummer is: ................................………………………… 

De volmachthouders op deze rekening zijn de volgende vrijwilligers: 
...............................………………………………. 
...............................………………………………. 
...............................………………………………. 
...............................………………………………. 
...............................………………………………. 

6. Als Vermeylenfondsgroep zijn we zelf verantwoordelijk voor het goede beheer van de 
financiën van onze feitelijke vereniging en houden wij een (digitaal) kasboek bij dat 
steeds door het  Vermeylenfonds opgevraagd kan worden. (zie boekhoudkundig 
programma Vermeylenfonds) 

7. Als  Vermeylenfondsafdeling zijn we geen eiland op zich en behoren we tot een groter 
netwerk. Contacten met andere groepen van het  Vermeylenfonds bereiken we o.a. door 
afvaardiging op het regio-overleg, op de adviescommissie en op de jaarlijkse algemene 
vergadering (zie punt 3). 

8. Het vrijwilligerswerk bij het Vermeylenfonds is onbezoldigd. 

9. Als Vermeylenfondsgroep zijn we volgens de wet op het vrijwilligerswerk gehouden tot 
een geheimhoudingsplicht. Wij respecteren de wet op de privacy en de GDPR 
(Europese verordening op de privacy). We gebruiken de (contact)gegevens die we 
verzamelen louter voor Vermeylenfonds doeleinden en bewaren deze conform aan de 
GDPR (zie werkwijzer).  

10. Als Vermeylenfondsgroep maken we onze afdelingsadministratie in orde volgens de 
richtlijnen van het  Vermeylenfonds (zie werkwijzer). Op die manier kunnen we rekenen 
op ondersteuning vanuit Vermeylenfonds-het DAK. 

11. Als Vermeylenfondsgroep registreren we namen van nieuwe vrijwilligers in onze groep in 
het registratiesysteem van het Vermeylenfonds, zodat zij wettelijk en 
verzekeringstechnisch in orde zijn. Nieuwe vrijwilligers ontvangen eveneens deze 
afsprakennota. 

12. Voor verbintenissen hoger dan 3000€ moet het DAK voorafgaandelijk geraadpleegd 
worden en is schriftelijke inkennisname vereist. 
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13. Als Vermeylenfondsgroep geven wij de namen van vrijwilligers die hun engagement 
beëindigen door aan het DAK. Wanneer wij als Vermeylenfondsgroep onze werking 
willen stopzetten, melden wij dit aan het DAK. Het geld van onze feitelijke vereniging 
wordt dan overgemaakt aan het  Vermeylenfondsvzw met rekeningnummer BE50 0011 
2745 2218 die ze zal herinvesteren in (nieuwe) Vermeylenfondsgroepen.  

14.  Als Vermeylenfondsgroep kunnen wij, na het ondertekenen van deze afsprakennota, 
rekenen op ondersteuning vanuit het  Vermeylenfonds om onze werking te versterken 
en uit te bouwen: 

 Inhoudelijk: begeleiding door een regiocoördinator, o.m. op regio-overleg en in 
adviescommissie worden ontwikkelingen i.v.m. de vereniging en suggesties voor 
programma-invulling en samenwerking gefaciliteerd. Daarnaast zijn de 
regiocoördinatoren continu beschikbaar voor alle inhoudelijke vragen. 

 Communicatie: toegang tot intranet http://vermeylenfonds.axoclub.be/edesk  van 
waaruit het programma van de Vermeylenfondsgroep wordt gedeeld op website van 
de vereniging  www.vermeylenfonds.be en op uit-in-vlaanderen  
https://www.uitinvlaanderen.be/ en in de maandelijkse nieuwsbrief en kaderblad (zie 
werkwijzer pg. 21), tijdschrift dng, enz.  

 Financieel: financiële ondersteuning voor de organisatie mits tijdige 
subsidieaanvragen, binnen het centrale thema Taal & sociale ongelijkheid. 
Ondersteuning bij het promotievoeren + vermelding in alle communicatiekanalen van 
het Vermeylenfonds. 

 Vrijwilligersverzekering: burgerlijke aansprakelijkheid en mogelijkheid intekenen op 
lichamelijke ongevallen (aanvraag via DAK). 

 Logistiek: promotiemateriaal, uitleenmateriaal, ondersteuning bij het vinden van 
interessante locaties, enz. 

Alle diensten staan uitgebreid omschreven in de werkwijzer, te verkrijgen via het DAK 
 
Als Vermeylenfondsgroep hebben we deze afsprakennota gelezen en goedgekeurd. Wij 
kunnen ons hier in vinden en gaan met veel goesting aan de slag! 
 
Deze afsprakennota werd ondertekend in drie exemplaren te 
……………….……….. (plaats), op …..………………… (datum). 
Handtekening van de vertegenwoordiger van Vermeylenfondsgroep   
………………………………………… 
 
 
Handtekening van voorzitter  Vermeylenfonds 
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Onderschrijf de VN Duurzaamheidsdoelstellingen 

Vermeylenfonds onderschrijft de VN duurzaamheidsdoelstellingen. Meteen vragen we ook al 
onze geledingen, partners en leveranciers die doelen te onderschrijven. De lijst wordt op 
onze website gepubliceerd! 

Meer info over de doelstellingen vindt u weldra op onze website en op 
https://www.sdgs.be/nl/sdgs  

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable 
Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN 
met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 
SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te 
bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. 
Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame 
ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. 

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling 
en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat 
betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de 
gehele planeet. 

Om de vooruitgang naar de verwezenlijking van de doelstellingen en de subdoelstellingen 
van de VN te volgen, werd in maart 2016 een geheel van 242 globale indicatoren (link is 
external) voorgesteld door UNSTAT dat de 169 subdoelstellingen moet meten. Centraal 
hierbij is dat meerdere indicatoren opgesplitst moeten worden volgens relevante categorieën 
zoals geslacht, leeftijd, geografische ligging enz. Voor bepaalde indicatoren bestaat er reeds 
ruime methodologische overeenstemming, terwijl voor andere indicatoren nog verder 
onderzoek verricht moet worden. Het betreft hier dus een lijst die in de toekomst zeker nog 
verder zal evolueren. Het is ook belangrijk te onthouden dat deze indicatoren slechts een 
mondiale aanzet vormen, de lidstaten worden aangespoord om via verdere nationale 
verfijning meer nauwkeurigere metingen te verzekeren. De officiële lijst (link is external) met 
SDG Indicatoren. 

De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, 
vrede en partnerschap. 
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