
 

 
 

 
Organiseer een 
vorming over de 

verkiezingen in je 
vereniging 

 
 

 
 

Op zondag 7 juni 2009 zijn het weer verkiezingen. Vlaamse 
en Europese verkiezingen deze keer.  De Belgische en 
Europese politiek zit ingewikkeld in elkaar. Toch is het 
belangrijk dat zo veel mogelijk mensen hun stem met kennis 
van zaken uitbrengen. We willen jullie dan ook motiveren om 
in jullie vereniging een vorming te organiseren door over de 
Vlaamse en Europese verkiezingen.   
 
In deze vorming komen leden van je vereniging te weten: 
 

- Wat de verschillende partijen zijn in Vlaanderen en 
waar ze voor staan. 

- Hoe de Belgische politiek in elkaar zit. 
- Wat doet Europa en waarom is het van belang voor 

ons? 
 
 
Je kan hiervoor uit verschillende formules kiezen 
 

1) Een vrijwilliger uit je vereniging volgt de kadervorming 
die we organiseren. Je krijgt een educatief pakket mee 
waarmee je zelf aan de slag gaat in je groep op een 
zelf gekozen moment. Je krijgt hiervoor de nodige 
ondersteuning van je federatie.  

2) Je vraagt een educatief medewerker van Vormingplus 
om de vorming in je vereniging te verzorgen. Hiervoor 
vragen we een bijdrage van 25€. 

 
 
 
 

 
 



Kadervorming 
We zouden het erg op prijs stellen indien 1 of meer kernleden 
van je vereniging de kadervorming over de verkiezingen 
kunnen volgen.  De kadervorming bestaat uit 2 dagdelen.   
Wat komt hierin aan bod? 
 
Dagdeel 1:  Het educatief pakket 
We maken kennis met het educatief pakket kieswijzers. In dit 
pakket zit een DVD met een quiz en een handleiding waarin 
je kan lezen hoe je vorming kan geven aan je groep over dit 
thema.  
 
Data: je kan kiezen tussen  

- Maandag 23 maart 2009 (9u30-12u) 
- Of Dinsdag 24 maart 2009 (19u – 22u) 

 
Dagdeel  2 : Meer verdieping 
We testen het educatief pakket in groep verder uit. Aan de 
hand van jullie vragen gaan we dieper in op een aantal 
thema’s waar jullie meer uitleg over willen: de 
staatshervorming, democratie en verkiezingen, politieke 
partijen, geldig stemmen, wat na de verkiezingen, Europa. 
 
Data: je kan kiezen tussen 

- Vrijdag 3 april (9u30-12u) 
- Dinsdag 31 maart (19-22u) 

 
Deelname aan de kadervorming is gratis. 
Al deze kadervormingen gaan door bij 
Vormingplius Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 
9000 Gent 
 

 
 
 

Inschrijvingsstroook 
 
Gelieve deze inschrijving voor 16 maart terug te bezorgen 
aan je federatie 

- Contacpteroon FZO Vl: Mustafa sonmez, Tolhuislaan 
84a  , 9000 Gent 

- Contactpersoon VOEM vzw: Nadia Sra Sra,  
 
 
Naam Vereniging  .................................................................  
 
1) kadervorming 
Zal aanwezig zijn op de kadervorming met ……. personen 
 
Naam 1  ................................................................................  
 
Naam 2 .................................................................................  
 
Naam 3 .................................................................................  
 
Dagdeel 1 kies 1 van beide data : 

 Maandagvm 23 maart  
 Dinsdagavond 24 maart 

Dagdeel 2: kies 1 van beide data 
 Vrijdagvm 3 april 
 Dinsdagavond 31 maart 

:  
2) Aanvraag voor vorming over verkiezingen in onze 

vereniging, begeleid door Vormingplus (25€) 
 

Voorkeurdatum + aanvangsuur: ............................................  
Aantal deelnemers (+/-) :  ..................................................   
 


