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Ook vanop afstand
zijn wij nabij
Gezien de huidige pandemie is het van groot belang om de
mensen die u liefheeft (vrienden, familieleden, …) te steunen
en er voor elkaar te zijn. Er voor elkaar zijn blijkt dit jaar belangrijker dan ooit tevoren, hoewel het dit jaar ook een andere
betekenis heeft gekregen.
Door de coronacrisis en bijhorende social distancing regels
kunnen we elkaar niet meer fysiek steunen. Hierdoor moesten
we creatief aan de slag gaan om er toch voor elkaar te kunnen
zijn. Iedereen deed dit op zijn/haar eigen, unieke manier. Denk
maar aan bezoekjes aan de dierbare, vanop afstand: van achter
het raam of vanop het balkon. Ook wekelijkse videogesprekken, regelmatige telefoontjes, een zwaaimomentje en een toegestuurde tekening zijn slechts enkele voorbeelden van hoe
we er voor iemand anders probeerden te zijn. Dit alles heeft
ons duidelijk gemaakt dat waar een wil is, ook een weg is. We
kunnen namelijk ook vanop afstand zeer nabij zijn.

Dit is precies waar MS-Liga Vlaanderen als patiëntenorganisatie voor staat. Ook wij proberen er dagelijks voor personen met
MS (PmMS) te zijn. Onze initiële werking om zorg van dichtbij te verschaffen, hebben we grondig aangepast. Zo kunnen
we nu ook ver-zorgen”, namelijk zorgen vanop afstand, maar
steeds met dezelfde waarden en normen waar MS-Liga Vlaanderen al 38 (!) jaar voor staat.
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Geen woorden, maar daden
Uiteraard klinkt het allemaal heel mooi verwoord: “Ook vanop afstand staat de MS-Liga voor u klaar”, maar hoe vertalen
wij dit nu naar de realiteit?
Wij, MS-Liga Vlaanderen, hebben onszelf dit jaar uitgedaagd
om als een sneltrein ons contactaanbod te kunnen uitbreiden. Gezien de eerst lockdown onverwachts aanklopte, was
het ook voor ons even zoeken naar een zo goed mogelijk
alternatief om iedereen met vragen in deze periode (en uiteraard ook buiten deze periode) verder te kunnen helpen.
Met iedereen bedoelen we echt iedereen, ook wie nauwelijks bereikbaar is. Personen met MS, hun familieleden,
vrienden, kennissen, mantelzorgers, …, niemand
mocht zich onnodig eenzaam, angstig of ongehoord voelen.
Meer concreet hebben wij binnen onze
organisatie de koppen bijeen gestoken
om een zo uitgebreid mogelijk gamma
aan contactmogelijkheden op poten te
zetten. Ons contactaanbod, en vooral
onze sociale dienst als geheel, heeft
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hierdoor grote veranderingen gekend. Die wijzigingen waren noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen blijven
garanderen aan al onze leden en ons tegelijk af te stemmen op de veranderende maatschappelijke context. Vanaf
nu staan alle veranderingen op punt en is het tijd om een
overzicht te geven over hoe de maatschappelijke dienstverlening is georganiseerd.

Ons contactaanbod in een nieuw kleedje
Heeft u vragen? Zijn er onduidelijkheden? Nood aan persoonlijke begeleiding? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met onze maatschappelijk werkers. Doordat zowel
ons contactaanbod als de sociale dienst een nieuw jasje
heeft gekregen, kan dit nu op 4 verschillende manieren.


1. De maatschappelijk werkers zijn via het centrale telefoonnummer 078/48 20 82 (tegen normaal zonaal tarief )
bereikbaar. Kies nummer ‘1’ om met een maatschappelijk
werker in contact te komen.
Tijdens werkdagen zal u onmiddellijk geholpen worden
van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (met uitzondering van vrijdagnamiddag).


2. Stuur een e-mail met uw hulpvraag naar socialedienst@
ms-vlaanderen.be. Een maatschappelijk werker zal uw email normaal gezien dezelfde werkdag nog beantwoorden.


3. Via een chatmodule op onze website (www.ms-vlaanderen.be) kunt u online chatten met een maatschappelijk
werker na het ingeven van uw naam, e-mailadres en uw
hulpvraag.


4. Maak een afspraak op een
zitdag met een maatschappelijk werker, op een locatie en/
of op een moment naar keuze.
Op de pagina 'contact' van
onze website (www.ms-vlaanderen.be) kunt u op het icoontje “zitdag” klikken en krijgt u
toegang tot de agenda’s van de
maatschappelijk werkers. Deze
zitdagen vinden voornamelijk
plaats in de ziekenhuizen (in
een toegankelijk gebouw met
parking).

Vernieuwde permanentieplekken
Bij het aanpassen van ons contactaanbod en onze sociale
dienst, hebben we uiteraard rekening gehouden met de
noden die er heersten. Zo stelden we vast dat de bereikbaarheid van de permanentieplekken van de maatschappelijk werkers in het verleden niet altijd even gunstig was.
Daarom werd besloten om op zoek te gaan naar nieuwe
(gratis) locaties die beter gekend zijn door personen met
MS, die voldoende toegankelijk en bereikbaar zijn, en die
beschikken over ruime parkeermogelijkheden. Daarom
hebben we onze contacten met ziekenhuizen aangesproken en we stelden vast dat heel wat neurologen en directies bijzonder positief reageerden op onze voorstellen.
Daardoor zijn er tal van nieuwe permanentieplekken ontstaan, die evenredig verdeeld zijn over de 5 provincies.
Om makkelijk toegang te krijgen tot die zitdagmomenten,
voorzien we een digitale afsprakenbeheertool. Dit is een
handige manier om een zitdagafspraak met de maatschappelijk werker naar uw keuze in te plannen. Zo evolueren we
naar een efficiëntere afsprakenplanning. Bovendien voorziet deze tool ook de mogelijkheid om een herinneringsbericht via e-mail of sms te verkrijgen zodat de afspraak niet
vergeten wordt.

Wist u dat … ieder centje voor ons telt?
Ieder centje telt voor ons. Of het nu gaat over een gift van
€ 1 of € 100, iedere gift brengt ons dichter bij ons einddoel:
het algemeen welzijn van personen met MS verbeteren.
Wél willen wij graag onze donoren en gulle gevers erop
attent maken dat het dit jaar nog meer dan anders fiscaal
interessant is om een bedrag van € 40 (of meer) te doneren.
Dit komt omdat in 2020 het fiscaal regime van giften aantrekkelijker is geworden.

In andere jaren leverden giften (beginnend vanaf € 40) een
fiscaal voordeel op, aangezien ze voor 45% aftrekbaar waren. Doneerde u vóór 2020 een bedrag van 40 euro? Dan
betaalde u hier dus 22 euro voor (45% van uw gift kon u
dus later bij de belastingen aftrekken).
In 2020 is het echter zo dat men bij een donatie vanaf
40 euro, maar liefst 60% kan aftrekken bij de belastingen. Concreet komt het er dus op neer dat wanneer u
ons een hart onder de riem wilt steken door 40 euro te
doneren, u hier nu nog maar (na belastingaftrek) 16
euro voor moet bijdragen. TOP TOCH?
Het coronavirus heeft een enorme impact gehad op ons, als
patiëntenorganisatie. De donaties aan onze vzw zijn enorm
gekrompen, waardoor wij het financieel zeer moeilijk hebben. Het feit dat u dit jaar voor giften maar liefst 60% belastingvermindering krijgt, vormt voor ons een lichtpuntje
dat in deze financieel moeilijke en donkere periode meer
dan welkom is.

Belangenbehartiging bij de federale overheid
Een van onze kerndoelstellingen is belangenbehartiging.
Daarom hebben we met onze collega's in België gesleuteld
aan een memorandum voor de federale overheid over het
thema multidisciplinaire zorg. Wij weten al langer dan vandaag dat multidisciplinaire zorg van groot belang is voor
personen met MS (PmMS), maar dit idee overbrengen naar
de overheid is echter een heel ander verhaal.
Om te blijven ijveren naar acceptatie van deze multidisciplinaire zorg binnenin de overheid en binnenin de maatschappij als geheel, hebben we nauw samengewerkt met
onze collega’s in België. Zo is er een samenwerking ontstaan tussen de Nationale MS-Liga, de Ligue Belge de la
Sclérose en Plaques en onze eigen MS-Liga Vlaanderen.
Aangezien de Nationale MS-Liga een federaal orgaan is,
zijn zij als federale gesprekspartner naar voren getreden
om ons memorandum aan minister Frank Vandebroucke te
overhandigen.
De verenigde Liga’s vragen aan de overheid om een kader
te creëren, waarin de maatschappelijk werkers van de MSLiga actief kunnen deelnemen aan het multidisciplinair
consult. Het zijn namelijk deze maatschappelijk werkers
die, met hun bestaande expertise over MS, een efficiënte
bijdrage kunnen leveren in de zorgomkadering.

Voordelen voor de patiënt? Wanneer een maatschappelijk
werker deel uitmaakt van het multidisciplinair consult, zal
…
•

hij/zij ervoor garant staan dat er geen beslissingen
worden genomen over het hoofd van de patiënt heen.

•

hij/zij ervoor zorgen dat elkeen oplossingen krijgt aangereikt die het best en dus het meest efficiënt aansluiten op de persoonlijke situatie, ook na het ziekenhuisbezoek.

MS-Liga Vlaanderen wordt slechts zeer beperkt gesubsidieerd door de overheid en is, om haar werking te kunnen blijven garanderen, voor meer dan
80% afhankelijk van de steun van mensen als u en ik, van verenigingen en van bedrijven. We zetten graag de verschillende mogelijkheden nog even
op een rijtje:
Doe een gift
Steun onze organisatie met een gift op het
rekeningnummer BE97 0000 0001 4649.
Vanaf € 40 op jaarbasis heeft u recht op
een fiscaal attest.
Organiseer een fondsenwervende actie
Organiseer een activiteit ten voordele van
personen met MS. Loop, fiets of wandel
voor MS. Organiseer een optreden, een
fuif, een snoepverkoop, kaartenverkoop, ...
Er zijn tal van mogelijkheden om onze organisatie een hart onder de riem te steken.
Heeft u zelf een creatief idee, maar weet
u niet hoe u eraan moet beginnen? Contacteer fondsenwerving@ms-vlaanderen.
be. Onze fondsenwerver staat u graag te

woord en ondersteunt uw actie in de mate
van het mogelijke.
Neem ons op in uw testament
Heel wat mensen kiezen ervoor om MSLiga Vlaanderen als goed doel op te nemen in hun testament. We maken u hierin
graag wegwijs via de infobrochure of verwijzen u door naar TESTAMENT.be, waar
al uw vragen omtrent de wetgeving en
de verschillende formules worden beantwoord.

voor onze website, vrijwilligerswerking,
projecten, ... Meer info via elke.saron@msvlaanderen.be.
Meld u aan als vrijwilliger
De MS-Liga doet beroep op vrijwilligers in
diverse domeinen. Heeft u nog een paar
uurtjes vrij en wil u zich concreet inzetten
voor een specifieke actie of project? Of wil
u zich inzetten om samen met een persoon met MS een fijne dag door te maken?
Contacteer het secretariaat of mail naar
vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be.

Sponsoring, advertenties en projecten
Laat u opmerken via een advertentie in
MS-Link of WOMS-Info van uw bedrijf/organisatie of door een bedrag vrij te maken

Algemeen secretariaat :
 Boemerangstraat 4, 3900 Pelt -  078/48 20 82
 secretariaat@ms-vlaanderen.be

w w w.ms-v la a nd eren .be

De MS-Liga in cijfers

Kosten 2019

Opbrengsten 2019
FONDSENWERVING
PROJECTEN en ACTIVITEITEN
LIDGELDEN
GIFTEN NATIONALE MS-LIGA
GIFTEN en LEGATEN van SYMPATHISANTEN
TOELAGEN
PUBLICITEIT
DIVERSE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
TOTALE OPBRENGSTEN

447 771,27
355 573,10
79 578,00
5 775,00
1 151 320,68
401 739,82
17 477,50
46 112,68
3 369,51
2 508 717,56

FONDSENWERVING
189 760,29
PROJECTEN en ACTIVITEITEN
379 773,79
BROCHURES
54 233,26
VORMING en OPLEIDING
3 673,26
DIVERSE WERKINGSKOSTEN
302 601,88
KOSTEN DIENSTVERLENING
1 619 389,27
AFSCHRIJVINGEN en WAARDEVERMINDERINGEN
79 222,10
ONDERSTEUNING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 42 633,04
TEGEMOETKOMINGEN aan PERSONEN MET MS
71 842,56
FINANCIËLE KOSTEN
4 470,22
BELASTINGEN
463 879,39
TOTALE KOSTEN
3 211 479,06

De MS-Liga Vlaanderen onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving
(VEF)
Als donateur heb je recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers, en personeelsleden minstens jaarlijks
op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd. Je kan te allen tijde informatie inzien via
www.ms-vlaanderen.be of bijvoorbeeld een volledig jaarverslag opvragen via de centrale administratie.
Ons adressenbestand werd nagekeken. Mocht je toch meerdere exemplaren of een brief met een incorrect adres ontvangen hebben, gelieve ons dan hiervoor te
verontschuldigen. We stellen het op prijs als je deze fouten meldt aan het secretariaat.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de vzw MS-Liga Vlaanderen te Pelt. De gegevens worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor geautomatiseerde verwerking in het kader van onze werking, bv. fondsenwerving. Wij verstrekken
aan derden geen gegevens die jouw persoonlijke levenssfeer aantasten. Je beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van jouw gegevens volgens de GDPR. Raadpleeg onze privacyverklaring op www.ms-vlaanderen.be.

Hoe kunt u MS-Liga Vlaanderen steunen?

