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Like us on

FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van mensen met een migratieachtergrond
in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereniging (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, OostEuropese 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 villagers” genoemd worden.



Ramadam Mubarak!

(Soedanese gemeenschap )

(Neapolis)

(Turk Ocagi )

Culturen mengen op Iftaravonden.
In de verschillende steden en wijken voel je dat de Ramadan volop bezig is. Voor onze
verenigingen is het een ideale moment om de gehele gemeenschap nog eens samen te
brengen. Met deze iftaravonden proberen de verenigingen niet alleen de moslims te
bereiken, maar ook de niet-moslims de kans geven dit sleutelmoment eens mee te
maken. Het gevolg waren tafels met talloze typische maaltijden en een groot
solidariteitsgevoel.

(FZO-VL Brugge)

(Tunesisch Belgische Cultureel Centrum )

* Activiteiten van lid organisaties
Ga Dangme Gent Belgium .

De gloednieuwe vereniging organiseerde op
21 mei haar eerste activiteit. Een mooie start
met live muziek en interessante speechen.

De Dans Ruh — Dag van de dans
Op zaterdag 28 april werd in heel Vlaanderen en Brussel de dag van de dans beleefd.
Op deze dag waren er allerlei voorstellingen,
try-outs,
dansfilms,
workshops
en
(dans)interventies in de publieke ruimtes. Dag
van de Dans wil de verbindende kracht vand
dans benadrukken. Dans laat ons toe elkaar
te ontmoeten voorbij de taal en kan mensen,
culturen en kunstvormen samenbrengen. De
Dans Ruh nam deel in Gent aan het prachtige
slotspektakel "Sacre Du Printemps"!

Allegro DC wint 'Gent heeft Talent'
Onze lidvereniging heeft op 24 maart 2018 de finale gewonnen van Gent heeft Talent in
shopping Gent Zuid.
Na een hoogstaande finale won onze vereniging uiteindelijk met een knappe choreografie de prijs van de talentenwedstrijd.
Proficiat aan onze vereniging en alle vrijwilligers !

Femmes Belge Latino: "Rondetafelgesprek over vrouwen”
Femmes Belges Latino-Americaines heeft op vrijdag 13 april 2018 een rondetafelgesprek
georganiseerd met Latijns Amerikaanse vrouwen over gender en empowerment.
Dit overleg werd mede georganiseerd door
FZO-VL , Femmes Belges Latino Américaines
en de Peruaanse consulaat in België.
Een rondetafelgesprek over de rol van de
vrouw. Wat ligt er in de toekomst voor de
vrouw op politiek en sociaal, maar ook op cultureel en artistiek gebied? Een boeiende
avond vol inspirerende woorden.

Infoavond “Ik stem ook” in Kortrijk.
Infoavond op 14 mei in Kortrijk ism FMDO, Stad Kortrijk, Orbit en Opendeur.
Geen Belg?! Toch kan ook jij je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van
zondag 14 oktober 2018, net als alle Belgische kiezers. NietBelgen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen en –
belangrijk! – zich vóór 1 augustus 2018 laten registreren als
kiezer bij hun gemeentebestuur. Doén, zouden we zeggen,
dan stem jij ook! Meer info www.ikstemook.be

Kaangayan Vriendenkring -The 120th Philippine Independence day
Filipijnen vieren onafhankelijkheid in Gent.
Een feestelijke dag op z’n Filipijns: geweldige sfeer,
heerlijke hapjes, frisse drank en swingende beats!
De 120ste Filipijnse Onafhankelijkheidsdag werd met
veel ambiance en muziek gevierd. Meer dan duizend
enthousiaste bezoekers uit Vlaanderen en Wallonië
kwamen opdagen om te genieten van verschillende live
optredens en shows.

Dynamische Kameroense Vrouwen ontvangen 2000 euro voor
hun school in Kameroen !
Basisschool OLVO Vuurtoren – Oostende doneert 2000 euro aan schooltje in Kameroen. Daarmee kunnen ze een waterpomp aankopen. Gisette, voorzitster, werkt al
drie jaar vrijwillig aan de bouw van de basisschool “L’oeil de L’avenir” in Kameroen.
De school in Oostende organiseerde ism Dynamische Kameroense Vrouwen een
Broederlijk delen markt ten voordele van het project!
Gisette, nam de cheque in ontvangst samen met haar kinderen in het bijzijn van de
volledige lagere school.

Onze vereniging Papy Boom op de Matexi Award
Matexi stimuleert met de Matexi Award het buurtgevoel en legt de nadruk op het belang van goede en leefbare buurten.
Onze vereniging viel in de prijzen bij de
Matexi Award en kreeg heel veel lof en
lieve woorden, onder andere van de
heer Van Rompuy.
U kunt de filmpje waarin de heer Van
Rompuy heel veel lof spreekt over onze
vzw bekijken via de link
https://www.facebook.com/PapyBooom/videos/836244526585449/

“We zijn een kleine vzw met weinig middelen. Niettemin geeft deze prijs ons een bijkomende boost om nog creatiever te zijn in een sector waar dit broodnodig is. Verder
hebben we op deze zeer fijne avond Molenbeek in 'the picture' kunnen zetten. We zijn
een ervaring rijker. Deze prijs nemen we vooral in ontvangst voor onze geweldige senio-

OP DE AGENDA
apolis

16 juni

Gent

Multiculturele ontmoetingsdag
Suikerfeest

Kulturang Pinoy Sa Belgium
Multicultureel dansfeest
Barrio Fiesta

23 juni
Gent

Wafakaï

16 juni
Gent

Dialoogtafels
Huisvestiging – tewerkstelling

S eau S Sahel, Ecole des Femmes,
Woman UP

29 juni
Gent

Infomarkt gemeenteraadsverkiezingen
2018
Yes you can vote !

A.F.A.M Gent

7 juli
Gent

8ste Benefiet
BBQ

Carthage Femmes
Culturele groepsreis
Istanbul

7-13 november
Istanbul

OPROEP - BEKENDMAKING
Aangifte rechtspersonenbelasting 2018
Ook dit jaar (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) zijn vzw’s verplicht hun aangifte in
de rechtspersonenbelasting elektronisch in te dienen. De elektronische aangiftes
zijn al beschikbaar op de website biztax.be. De aangiftes moeten in de meeste gevallen ingediend worden vóór 27/09/2018. Vzw’s zullen hiervan waarschijnlijk niet
meer schriftelijk verwittigd worden. U wacht dus best niet langer en dient de aangifte zo snel mogelijk in.
Meer info: mail of bel met Mustafa

SAVE THE DATE

S O C I A A L C U L T U R E E L V O L W AS S E N W E R K

4 FUNCTIES

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 sociaalcultureel volwassenenwerk de mogelijkheid om soepeler in te spelen op de maatschappelijke 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 praktijken ontwikkelen in de vrije tijd van mensen waarin mensen en groepen worden aangesproken 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 organisaties; een dynamisch financieel kader; projectsubsidies; sociaal-cultureel ondernemerschap 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, sociaalculturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio en sociaal-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 vormingsinstellingen. Organisaties en praktijken krijgen op die manier de kans om eigen formats en hybride organisatievormen te ontwikkelen in functie van hun zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx

