LIDMAATSCHAP – Oproep lidmaatschap 2019 & wijzigingen
Beste
Krijg je deze brief, dan was je het ‘afgelopen’ jaar lid van MS-Liga Vlaanderen, of gaf je aan (opnieuw) lid te
willen worden van onze organisatie.
Bij MS-Liga zetten we ons in voor een maximale levenskwaliteit voor iedere persoon met MS. Ben je lid van
MS-Liga Vlaanderen vzw, dan kan je rekenen op gerichte ondersteuning en een aantal voordelen.
We sommen ze nog even kort voor je op:
Lid - persoon met MS, partner of gezinslid

Lid - vrijwilliger en/of sympathisant

Ben je persoon met MS (of partner, of gezinslid),
dan heb je recht op een gratis sociale dienstverlening van onze gespecialiseerde maatschappelijk
werkers

Betaal je lidgeld als vrijwilliger & beschikken we over
jouw vrijwilligersovereenkomst, dan ben je verzekerd
via onze vrijwilligersverzekering

Je kan als persoon met MS een gepersonaliseerd
pasje aanvragen voor snellere toegang tot sanitaire
voorzieningen

Vrijwilligers kunnen met vragen en voor ondersteuning terecht bij
vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be

Je hebt als persoon met MS (mits je voldoet aan
de voorwaarden) recht op financiële steun

Sympathisanten kunnen met vragen en voor ondersteuning terecht bij secretariaat@ms-vlaanderen.be

Je geniet als persoon met MS van onze aanmoedigingspremie voor sporten en bewegen
(max. € 25 per kalenderjaar)

/

Je wandelt gratis mee met de activiteiten van wandelclubs Moving Spirit en Walkie Talkies

/

Je kan je verhaal eens kwijt of gezellig babbelen
met mensen uit jouw regio tijdens lotgenotencontact

/

Je kan (als persoon met MS of begeleider) deelnemen aan activiteiten in Vlaanderen (weekje aan zee, weekends voor jongeren met een familielid met MS, cognitietrainingen, …), bij de lokale en provinciale afdelingen
(infodagen, ontspanningsnamiddagen, gespreksgroepen, …) en/of binnen de groep van de Jongerenwerking
(tot 35 jaar).
Je ontvangt als lid driemaandelijks het tijdschrift ‘MS-Link’ met nieuws over sociaal beleid, activiteiten, de medische wereld, kortingen, … en onze tweejaarlijkse bijlage ‘WOMS-Info’ met gespecialiseerde informatie over
wetenschappelijk onderzoek naar MS
Je geniet als lid van speciale kortingen zoals 20% korting bij VAB-pechverhelping

Hoe word je LID?
Wijzigingen 2019

Praktisch

Het lidgeld bedraagt voor elk lid (elk individu)
€ 20 (i.p.v. € 16, 17, 22 of 23)
Elk lidmaatschap loopt vanaf de datum van betaling in
dat jaar tot 31/12 van dat jaar, dus per kalenderjaar

Stort per individu € 20 op het rekeningnummer
BE30 0011 3608 4511
met in de mededeling ‘LIDGELD 2019 +
voornaam & naam van het lid’
Voor 2019 stort je bij voorkeur begin januari, zodat je
direct geniet van diensten en voordelen

Hoe moet het dan met mijn permanente opdracht (PO)?
Aan mensen met een permanente opdracht (PO) vragen we om vanaf nu, voor 2019, via desbetreffende
bank hun PO te wijzigen naar € 20 en te dateren in de maand januari, zodat hun lidmaatschap voor de
komende jaren steeds in orde is bij aanvang van het kalenderjaar.
Opgelet: als je een PO instelt, het betreft een jaarlijks lidgeld (niet maandelijks!).
Ik heb al betaald voor 2019, wat nu?
Check je aub of je het juiste bedrag stortte? Bijstorten kan via hetzelfde, vermelde rekeningnummer, met in
de mededeling ‘lidgeld 2019’ en de voornaam en naam van het lid.
Waarom deze wijzigingen?
Enerzijds brengen deze wijzigingen de organisatie de nodige vereenvoudiging en uniformiteit. Anderzijds
impliceren deze wijzigingen ook een aantal nieuwigheden & opportuniteiten/voordelen voor de organisatie en haar leden. Kort opgesomd:
- Vereenvoudiging (1 bedrag, 1 kalenderjaar) & automatisatie van de administratieve verwerking van
lidgelden
- De foutenmarge (waar we helaas de afgelopen jaren, doorheen het IT-project mee te kampen hadden)
zal terug verlagen wat ons op termijn automatisch in staat zal stellen om ons meer dan ooit te kunnen
focussen op projecten en activiteiten die onze leden, personen met MS, ten goede komen.
- Door het lidgeld steeds toe te kennen aan 1 individu (uniek lidmaatschap), zullen we ook een uniek
lidnummer kunnen toekennen. Dit zal ons in de toekomst toelaten om ook met user-id’s en paswoorden te werken bij allerlei online toepassingen (aanpassen van gegevens, inschrijvingen, …) én om databanken met elkaar te linken, uiteraard in overeenstemming met wat de GDPR-wetgeving (privacy)
oplegt.
- In één en dezelfde beweging, hebben we ons georganiseerd om voor elk lid een lidkaart te voorzien. Is
jouw lidmaatschap in orde, dan ontvang je jouw lidkaart via het schutblad van de eerstvolgende
MS-LINK. Bewaar je lidkaart zorgvuldig. Wij werken ondertussen verder aan ledenvoordelen en praktische toepassingen waarbij je uniek lidnummer (vermeld op je lidkaart) van belang kan zijn.
We zijn ons bewust dat deze wijzigingen een aanpassing vergen en dat communicatie essentieel is in deze
overgangsperiode.
Heb je vragen, ondervind je problemen, ontvang je geen MS-Link, twijfel je of je lidmaatschap in orde is…
één adres: secretariaat@ms-vlaanderen.be, tel. 011/80 89 80.
We zijn overtuigd van de kansen die er op deze manier weer voor ons liggen om te bouwen aan onze organisatie. Mogelijkheden die de werking ten voordele personen met MS op termijn alleen maar ten goede
komen.
Bedankt en welkom bij MS-Liga Vlaanderen!

Maria Torfs						Luc De Groote
Voorzitter MS-Liga Vlaanderen				
Algemeen directeur

Maatschappelijke zetel: Boemerangstraat 4 - 3900 Overpelt - www.ms-vlaanderen.be
Tel. 011 80 89 80 - fax 011 66 22 38 - e-mail: secretariaat@ms-vlaanderen.be

