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ACTIEF LID

VRIJWILLIGERS

6 op 10 Vlamingen
zijn actief lid van een vereniging
± 74.000 Vlaamse verenigingen
(excl. feitelijke verenigingen)

economisch

bijna 1 op 7 Vlamingen is actief
als vrijwilliger in een vereniging

impact

maatschappelijk

VERENIGINGSLEVEN

± 222.000.000

+7%

uur vrijwilligerswerk per jaar

meer geluk /
vertrouwen in instellingen

= 130.000

+4

voltijdse personeelsleden

politiek
gebundelde expertise
mét draagvlak

extra levensjaren

Nieuwe dynamieken
in het verenigingsleven
Over muurtjes kijken, connecties leggen,
samen tot meer en betere beleidsvoorstellen
komen, meer gewicht in de schaal leggen …
Ons samenwerkingsverband ‘de Verenigde
Verenigingen’ zorgt sinds de oprichting voor
nieuwe dynamieken in het verenigingsleven.
We werken aan thema’s die het sectorale
overstijgen. We spelen flexibel in op
maatschappelijke en beleidsactualiteiten.

Rol en positie
van verenigingen
Relevant onderzoek en
maatschappelijk belang van
het verenigingsleven promoten.
> middenveldinnovatie.be
> despelmakers.be

Participatie
Optimale inspraak en betrokkenheid
van burgers en hun verenigingen
bevorderen. Formele inspraakprocedures en vernieuwing in
advies en overleg aanvuren.

Innovatie en transitie

Vrijwilligerswerk

Sociale innovatie en transitieagenda stimuleren. Pioniersrol
van verenigingen uitdragen.

Uitdagingen voor vrijwilligerswerk
en de Vlaamse visie daarop
bewaken. Uitholling vrijwillig
karakter vermijden.

> socialeinnovatiefabriek.be
> transitienetwerkmiddenveld.be

Administratieve
vereenvoudiging

Verenigingen
en Europa

Administratieve ballast inperken
en digitalisering administratieve
processen initiëren.

Kansen en risico’s van Europese
wetgeving inschatten. Verenigingen
als Vlaams exportproduct promoten.

Juridisch en
financieel kader

Regelen en delen

Een verenigingsvriendelijke
regelgeving en stabiel financieel
kader nastreven. ‘Vertrouwen
boven verantwoording’

‘de Verenigde Verenigingen’ stimuleert
uitwisseling tussen middenveldorganisaties
en bundelt hun krachten in functie van
meer invloed en bredere erkenning voor
de maatschappelijke taken van middenveld
organisaties bij beleid en samenleving.
We ontwikkelen onze werking voornamelijk
vanuit en via onze kernorganisaties.

Lokale subsidiereglementen
optimaliseren en schoolinfrastructuur delen met verenigingen.
> slimgeregeld.be
> slimgedeeld.be

contacteer ons

info@deverenigdeverenigingen.be
tel. 0470 97 30 26
Ravensteingalerij 28
1000 Brussel
www.deverenigdeverenigingen.be

wij zijn een netwerk van:

sociale organisaties
natuur- en milieuorganisaties
Noord-Zuid-organisaties
amateurkunstenorganisaties
etnisch-culturele organisaties
sociaal-culturele volwassenenorganisaties

sportorganisaties
mobiliteitsorganisaties
armoedeorganisaties
jeugdorganisaties
vakverenigingen
mutualiteiten

