Reglement aansluiting nieuwe verenigingen
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fevlado vzw (20/3/2014) 1
Art.1
Nieuwe verenigingen sluiten rechtstreeks aan onder Fevlado-Ledenbeweging.
Art. 2
Aansluitingsvoorwaarden
 Enkel de vereniging die de missie van Fevlado onderschrijft, kan aansluiten. Concreet: enkel die
organisaties die activiteiten organiseren die te kaderen zijn binnen de missie van Fevlado
 Een zelfstandig werkend bestuur hebben van drie personen met minstens een voorzitter en een
secretaris
 De aanvraag tot aansluiting moet aanvaard worden door de Raad van Bestuur van Fevlado vzw
 Fevlado is niet aansprakelijk voor de activiteiten, de werking en eventuele financiële schulden van
de aangesloten verenigingen
 Betalen van een aansluitingsbijdrage :
 Optie 1: de leden van de vereniging worden ook lid van Fevlado en krijgen alle
ledenvoordelen. De vereniging betaalt 5 euro per jaar per lid (vanaf 15 jaar). Deze optie
houdt ook de bestuursondersteuning in.
 Optie 2: aansluiting met bestuursondersteuning: de ondersteuning van Fevlado richt zich op
de sociaal-culturele begeleiding van het bestuur van de vereniging. De leden van de
organisatie worden geen lid van Fevlado. De organisatie betaalt jaarlijks 100 euro lidgeld.
 De verschuldigde ledenbijdrage dient volledig vereffend te zijn ten laatste op 30 april van het
kalenderjaar waarop de ledenbijdrage betrekking heeft.
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Dit reglement is van toepassing op verenigingen die sinds de aanvang van de startsubsidie op 1 januari 2013 voor het

eerst zich aansluiten bij Fevlado vzw en niet aansluiten onder VDV. Deze bepalingen hebben voorrang op de bepalingen
van het huishoudelijk reglement van Fevlado vzw. Dit reglement is een uitvoering van artikel 12.3 van het huishoudelijk
reglement van Fevlado vzw omtrent ‘nog niet aangesloten organisaties’ zoals gewijzigd door de Algemene Vergadering
van 6 december 2013. Een grondige aanpassing van het algemeen huishoudelijk reglement van Fevlado vzw waarbij ook
de bepalingen voor de nieuwe verenigingen worden geïntegreerd, wordt verwacht eind 2015.

Art. 3
Ondersteuningsvormen door Fevlado-Ledenbeweging.
Art. 3.1
Financiële ondersteuning
Dit geldt voor alle organisaties (optie 1 of optie 2)
Organisaties krijgen een financiële ondersteuning door Fevlado van 150 euro per jaar indien zij:
 Voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 2
 Per kalenderjaar minstens 2 sociaal-culturele activiteiten organiseren
 Deze activiteiten minstens 1 maand vooraf melden aan Fevlado-Ledenbeweging of registreren in de
kalender op www.fevlado.be
Indien de vereniging een werking heeft die zich over gans Vlaanderen uitstrekt kunnen er afspraken gemaakt
worden omtrent een beperkte tussenkomst in vervoerskosten.
Art. 3.2
Bestuursondersteuning
Dit geldt voor alle organisaties (optie 1 of optie 2).
Fevlado-Ledenbeweging biedt aan:
 Sensibilisering op maat: twee keer per jaar (5e zondagen) organiseert Fevlado een open vergadering
over haar werking, vragen en problemen van de verenigingen, … Nieuwe verenigingen hebben het
recht om deze vergadering bij te wonen.
 De dovenclub heeft recht op één gratis lezing per jaar door Fevlado of Fevlado-Diversus (zie lijst van
lezingen).
 Gratis info vanuit en over Fevlado, ook onder de vorm van voordrachten door één of meerdere
bestuursleden van Fevlado, die hiervoor het mandaat krijgen van het bestuur.
 Gratis gebruik van de vergaderzalen van Fevlado vzw. Ontlening van materiaal (zie lijst van
materiaal) onder eigen verantwoordelijkheid mits beschikbaarheid en akkoord van de directie.
 Een gratis infostand op WereldDovenDag.
 Verspreiding van belangrijke info of nieuwsberichten van de verenigingen via de website, e-mail of
facebook. Op voorwaarde dat dit nieuws past bij het medium en binnen de tijd en ruimte die
Fevlado ter beschikking heeft.
 5 exemplaren van Dovennieuws als informatie aan het bestuur (indien optie 2).
 Ondersteuning in het organiseren van sociaal-culturele activiteiten en een sociaal-culturele werking.
 Ondersteuning van de werking van de vereniging en verdediging van belangen door Fevlado.
(afhankelijk van tijd, kennis, prioriteiten, …). De vereniging stelt haar vraag aan FevladoLedenbeweging en die beoordeelt of de gevraagde ondersteuning haalbaar is.
 Indien gewenst kan een mailadres aangevraagd worden @fevlado.be.
Communicatie, uitnodigingen en verslagen worden telkens doorgestuurd naar de voorzitter en de secretaris.
Fevlado verwacht dat belangrijke informatie ook wordt doorgegeven aan het bestuur of alle leden.

Art. 3.3
Ledenvoordelen
Dit geldt voor de organisaties die kiezen voor optie 1.
De individuele leden van de vzw Fevlado :
 6 x per jaar wordt het tijdschrift Dovennieuws opgestuurd.
 Indien men een emailadres ter beschikking heeft, ontvangt men de digitale nieuwsbrief van
Fevlado.
 10% korting bij aankoop van elke publicatie (boeken en DVD’s) van Fevlado en Fevlado-Diversus.
 Kortingen zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op de prijs van de cursussen ingericht door
Fevlado en Fevlado-Diversus.
 Korting op inkomprijs van WDD.
 Korting op de deelnameprijs van reizen, georganiseerd door de “Dove Trekvogels”.
 Interessante kortingen op andere activiteiten, studiedagen, vormingen,….
 Dove en slechthorende leden krijgen een dovenpas. Met deze pas kan men aantonen dat men doof
of slechthorend is, bvb. bij de politie of als er hulp nodig is. Een aantal instellingen, zoals
zwembaden, musea, pretparken,…, geven op vertoon van deze pas kortingen op de inkomprijs.
Andere leden krijgen een lidkaart van Fevlado.
Elke vereniging mag zelfstandig leden werven, zonder dat Fevlado zich uitspreekt over wie wel en wie geen lid
kan worden. De vereniging respecteert hierbij wel de missie en de waarden van Fevlado.
De wet op de privacy wordt zowel door Fevlado als door de afdelingen en aangesloten organisaties toegepast :
De persoonsgegevens van de leden worden uitsluitend gebruikt in het kader van de activiteiten van Fevlado
vzw. Elk lid heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens en kan hiervan altijd de verbetering
vragen. De gegevens kunnen in het kader van een samenwerkingsverband van Fevlado vzw en/of FevladoDiversus vzw binnen de organisatie of binnen de afdelingen overgemaakt worden.
Art. 4
Einde van de samenwerking
Wie de aansluitingsvoorwaarden niet respecteert of daden stelt die ingaan tegen de belangen en de goede
naam van Fevlado vzw, kan door de Algemene Vergadering uitgesloten worden, mits grondige motivatie.
Omgekeerd kan elke aangesloten organisatie zich uit Fevlado-Ledenbeweging terugtrekken, door dit schriftelijk
mee te delen aan de voorzitter van Fevlado vzw.

