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Like us on  

FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereni-

ging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaande-

ren. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereni-

ging (federatie) met verschillende leden/kernen/afdelingen. Sinds 1 juli 2007 wordt FZO-VL ook als 

Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend. We onderscheiden ons van 

andere federaties door onze multiculturele samenstelling: onze leden komen uit alle hoeken van de 

wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese 

en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL. Dat dit resulteert in een multicultureel bestuur 

en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin “global villa-

gers” genoemd worden.  

* Ledendag FZO-VL 

Op zaterdag 24 november 2018 hebben we in onze zaal in de Ninoofsesteenweg 

82,  te Molenbeek  onze tweede ledendag gehouden. Onze afdelingen en vrijwilligers 

waren welkom vanaf 14.30h voor een leuke namiddag. Naast kennismaking en plezier 

is er uiteraard ook gewerkt. Zo hebben de discussietafels volgende thema’s 

behandeld: 

* Werking en verwachtingen van onze afdelingen 

* Het belang en meerwaarde van vrouwen binnen het sociaal cultureel werk 

* Genderdiscriminatie binnen etnisch culturele minderheden 

De discussietafels hebben duidelijk enkele werkpunten blootgelegd. Bovendien zijn er 

enkele adviezen naar boven gekomen waarmee onze beleidsplanning werkgroep aan 

de slag kan voor de periode 2021-2025. 

Na de discussietafels hebben we volop kunnen genieten van typische Zuid-

Amerikaanse gerechten  en lekkernijen. 

Kort daarop stond de zaal in vuur en vlam met verschillende Arabische en Zuid 

Amerikaanse optreden. 

Het was een super leuke dag met een mooie afsluiter. Dit belooft voor onze ledendag 

in 2020. 

Lees meer  

 

- Vrouwensolidarteit Oostende   

Jaarlijks organiseren ze ism Samendivers Oostende een fantastisch Sinterklaasfeest!  

Op zondag 2 december kregen meer dan 60 kinderen 

en hun familie een geweldige namiddag.  Alle kin-

deren gingen met een lach en een cadeautje naar 

huis.   

Proficiat aan deze vrijwilligers met een warm hard!  

- Politiek Debat Gent - 

FZO-Vl verkiezingsdebat GENT 2018 groot succes! 

Op donderdagavond 27 september 2018 stroom-

den meer dan 200 geïnteresseerden de turbine 

zaal van De Centrale binnen.  

De vertegenwoordigers van 6 Gentse politieke 

partijen (N-VA, SP.a, Groen, Open-Vld, Be.One, 

CD&V en PVDA) waren aanwezig om hun pro-

gramma toe te lichten en vragen van aanwezigen 

te beantwoorden.  

Het debat ging over de grote onderwerpen die alle Gentenaars aanbelangen zoals circulatie-

plan, huisvesting, onderwijs en veiligheid. 

OP DE AGENDA 

Naar aanleiding van Wereldaidsdag or-
ganiseert op 15 december een symposi-
um over stigmatisering van mensen met 

HIV/AIDS.  

15/12/2018  

FZO-VL Gent 

 

Kaangayan Vriendenkring  
Multiculturele ontmoeting met workshops, 
lekker eten,  kinderanimatie, tentoonstel-

ling en Karaoke !  
 

23/12/2018 

Centrum De Vierschaar  

Xavier De Cocklaan 5 

Deurle 

 

 

Neapolis  
Benefiet tvv de slachtoffers van de  

overstroming in Tunesië 

15/12/2018 

Wolterslaan 16 Gent 

 

FZO-VL Brussel  nodigt zijn buren uit !  20/12/2018 

Fzo-vl 

Ninoofsesteenweg 82, 

1080 Brussel 

 

Rainbow Sisters en Children of Light vie-
ren samen Kerst !  

 
 
 

25/12/2018 

Xaverianenstraat 1 

Sint-Michiels, Brugge 

 

Neapolis  
Neemt je mee op een fabelachtige reis  

door Zuid Tunesië!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soedanese Gemeenschap Gent & 
Neapolis  

Daguitstap naar Keulen. 

Najaar 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/12/2018  

Bus vanuit Gent  

 

SOCIAAL CULTUREEL VOLW ASSENWERK      4  F U N C T I E S  

Vanaf 1 januari 2018 treedt het nieuwe decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk in 

werking. Dit decreet vervangt het bestaande decreet van 4 april 2003 en biedt het sociaal-

cultureel volwassenenwerk de mogelijkheid om soepeler in te spelen op de maatschappe-

lijke uitdagingen van de hedendaagse samenleving. 

De krachtlijnen van het nieuwe decreet zijn: 

 het sociaal-cultureel volwassenenwerk als belangrijke civiele actor erkennen; 

 sociaal-culturele volwassenenorganisaties ondersteunen die sociaal-culturele praktij-

ken ontwikkelen in de vrije tijd van mensen waarin mensen en groepen worden aange-

sproken in één of meerdere bestaansdimensies en levenssferen; 

 sterker inzetten op sociaal-culturele participatie; 

 kiezen voor een open benadering met stimulansen voor vernieuwing, innovatie en 

kwaliteit door: een functiegerichte benadering; een vlottere in- en uitstroom van organi-

saties; een dynamisch financieel kader; projectsubsidies; sociaal-cultureel ondernemer-

schap mogelijk te maken. 

 een sterk kwalitatieve benadering inbouwen; 

 verduidelijking van de rollen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk beklemtonen; 

 opereren op drie niveaus: sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking 

voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, sociaal-

culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio en soci-

aal-culturele volwassenenorganisaties- of initiatieven met een bovenlokaal karakter. 

Een belangrijke verandering ten opzichte van het decreet van 2003 is de afschaffing van 

de werksoorten, meer bepaald het onderscheid tussen verenigingen, bewegingen en vor-

mingsinstellingen. Organisaties en praktijken krijgen op die manier de kans om eigen for-

mats en hybride organisatievormen te ontwikkelen in functie van hun zoektocht naar ant-

woorden op maatschappelijke uitdagingen. 

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx 

Midden november 2018 opende het Bezoekerscen-
trum Vlaams Parlement de deuren openen. In de 
gloednieuwe leer- en beleeftentoonstelling zullen 
de bezoekers alles te weten komen over de demo-
cratie in Vlaanderen. De interactieve opstelling 
geeft onder meer een inkijk op de werking en de 
geschiedenis van het Vlaams Parlement. 

Als actieve middenveld organisatie is FZO-VL uitge-
kozen om haar werking, missie en visie bekend te 

maken aan een breder publiek. Via een digitale touch wall kunt u met behulp van een 
digitale audioguide vanaf heden ons materiaal bekijken in het bezoekerscentrum in het 
Vlaams Parlement. 

* FZO-VL in het Vlaams Parlement  

- Open MARO Oostende - 

Op vrijdag 7 december was het naar jaarlijkse traditie de Open MARO 

(Multiculturele Adviesraad Oostende)! 

De MARO stelde een boeiend programma op rond thema’s 

samenleven en diversiteit. Dit jaar plaatsten we de leden van 

de MARO in the picture aan de hand van een 

verenigingenmarkt!  

 

Het ideaal moment om enkele sociaal-culturele 

verenigingen van mensen met een migratieachter-

grond te leren kennen.  

- Kadervorming Brussel - 

Op donderdag 6 december 2018 organiseerden we een kadervorming rond de 

vzw-wetgeving in onze lokalen in Brussel. Hier legden we de complexe wetgeving 

van de vzw op een eenvoudigere manier uit.  

Ook de nieuwe wetgeving, die sinds mei 2018 van kracht is, werd verwerkt. Er wa-

ren zowel vzw’s als feitelijke verenigingen aanwezig. Het was een erg fijne en in-

teractieve vorming met enthousiaste deelnemers.  

* Activiteiten van lid organisaties 

-  Kulturang Pinoy sa Belgium - 

De bewoners van het woonzorgcentrum 

Zonnebloem beleefden een feestelijke mid-

dag met veel muziek en dans.  

 Het was een mooie ontmoeting!  

Op 1 december kwamen de Soedanese con-
sulaire vertegenwoordigers en vertegen-
woordigers van Soedanese verenigingen 
over gans Vlaanderen en Brussel samen 
voor een gezellige avond.   

 - Ontmoeting Soedanese gemeenschap - 

https://www.facebook.com/FZOVLinfo/?fref=ts
https://twitter.com/fzo_vl
http://www.fzovl.be/content/ledendag-fzo-vl-brussel-1
http://www.fzovl.be/content/ledendag-fzo-vl-brussel-1
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx

