
N i e u w s b r i e f  F Z O - V L  verenigt in diversiteit ... 

T: 09 235 26 30  F: 09 235 26 39  E: info@fzovl.be  www.fzovl.be          Najaar 2020 

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 mensen met een migratieachtergrond 

in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelij-

ke 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, Oost-

Europese en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL. Dat dit resulteert in een multicultu-

reel bestuur en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin 

“global villagers” genoemd worden.  

 

In tijden van corona …  

Algemene maatregelen 

Gevolgen voor verenigingen en vrijwilligers 

Verenigingen  

1. Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve 

en evenementensector, daarin begrepen concertzalen, theaters en bioscopen wor-

den gesloten voor het publiek. Er is een uitzondering voor onder meer:  

 culturele plaatsen, maar enkel voor: groepen van kinderen tot en met 12 
jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het ver-
plicht onderwijs;  

 stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;  

 de personeelsleden in het kader van hun professionele activiteiten; 

2. Door clubs of verenigingen georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en 

met 12 jaar zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:  

 maximum 50 deelnemers (inclusief begeleiding) 

 in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider  

 de begeleider respecteert in de mate van het mogelijke de afstand van 1,5 m 
en draagt een mondmasker  

 geen overnachtingen 

3. Algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs en verenigingen 

zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand 

plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie). 

4. Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte 

sport) zijn evenementen niet meer toegelaten. 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in essentiële sectoren, en op voorwaar-
de dat de strikte voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden, op het gebied 
van veiligheid, hygiëne, afstand, enzovoort, … 

Zit je thuis en wil je je nuttig bezighouden? In tijden van corona is het voor de es-
sentiële sectoren niet gemakkelijk en kunnen ze alle hulp gebruiken. Kijk zeker 
eens op de site www.vrijwilligerswerk.be en www.vlaanderenhelpt.be om te zien 
waar je je steentje kan bijdragen.  

Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten 

bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dat wordt nu ook mogelijk voor 

individuele burgers. Zij kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, bur-

gerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk. Dit kan je 

doen via https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/. 

De maatregelen veranderen erg snel, om steeds de meest actuele info te 

vinden surf je best naar de site: www.coronaviruscovid19.be  

Culturele activiteitenpremie 

De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 
tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele 
activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activi-
teit. Om de cultuursector een boost te geven wordt nu de culturele activiteitenpremie 
gelanceerd. De culturele activiteit moet publiek zijn en wordt breed gedefinieerd. 
 

Daarnaast wil de overheid tijdens de tweede lockdown alternatieve presentatievor-
men ondersteunen. Denk aan live streaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, 
virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival, … 

De verdere voorwaarden kan je terugvinden op website van cultuurloket: 

www.cultuurloket.be  (kennisbank/coronamaatregelen/culturele-activiteitenpremie) 

Tips voor verenigingen  

 Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakte in samenwerking met Cul-
tuurloket een overzicht van ‘veelgestelde vragen en antwoorden’. https://
www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-cultuur-en-media  

 

 Culturele organisaties met vragen kunnen ook terecht bij Cultuurloket ( zie 
website vermeld bij de culturele activiteitenpremie) 

 

 Handige vergadertools 
 

- Zoom: met de gratis versie kun je videobellen met tot 100 personen tegelijk. 
Een nadeel: je kan maximaal 40 minuten achter elkaar beeldbellen. Indien je 
iedereen wilt zien, installeer je best de applicatie op je laptop/tablet.  

 

- Webex: Je kan hierin met 100 personen tegelijk videobellen en zo lang als je 
wilt. Verder is deze tool ook handig om online trainingen te organiseren. 
(Wegens corona is de gratis versie uitgebreid met heel wat extra features.) 

 

 Er gaat ook heel wat fake news rond over het virus. Voor correcte info kan je 
steeds terecht op www.info-coronavirus.be   

 

 Organiseer je toch een evenement, gebruik dan 
het www.covideventriskmodel.be om na te gaan of je evenement aan alle maatre-
gelen voldoet. 
 

 iksteunmijngoededoel.be is een fundraisingplatform. Goede doelen, maar 
ook culturele verenigingen kunnen via het platform online fondsenwervingscam-
pagnes opzetten.  

FZO-VL in tijden van corona ... 

Verwelkoming van nieuwe lidorganisaties 

Casa Venezolana 

'Casa Venezolana' wil het gemeenschapscentrum zijn voor alle Venezolanen die in Bel-
gië wonen alsook voor niet-Venezolanen die een affiniteit hebben met het land. Onze 
organisatie wil hen samenbrengen en initiatieven nemen met als doel om de Venezo-
laanse cultuur tot leven te brengen in België en heel concreet, om oplossingen te bie-
den die de integratie van Spaanstalige immigranten in België verbetert. 

https://nl.casavenezolana-belgica.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

NFU-Europe 

Nso Family Union—Europe is een overkoepelende organisatie die de inclusie en inte-
gratie van hun leden in de maatschappij wil bevorderen.  De organisatie bestaat voor 
de verschillende Nso-family organisaties binnen Europa en willen een platform bieden 
waar alle organisaties over Europa kunnen samenkomen.  

www.nfu-europe.org  

 

Erkenning FZO-VL 

Eind september kreeg FZO-VL goed nieuws van de Vlaamse Overheid, we blij-

ven erkend! Zo kunnen we de beleidsperiode van 2021—2025 met een nieu-

we wind inzetten. 

Op bezoek bij de Koning—Papy Booom 

Papy Booom mocht op bezoek bij de Koning. De Koning was erg onder de in-
druk en zo verkregen ze enkele tijd later ook de ‘Koninklijke titel’ voor hun ver-

eniging!  

Extra maatregelen Brussel 

 Alle winkels dienen het sluitingsuur om 20 uur te respecteren.  
 

 Er geldt een verbod op het gebruik van alcohol in de openbare ruimte.  
 

 De verplichting geldt om een mondmasker (dat neus en mond bedekt) te 
 dragen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 Men dient de avondklok te respecteren van 22 tot 6 uur. 

Jeugdhuis Sint-Amandsberg—Vzw Poskuder 

De meisjes van vzw Poskuder zijn razend ambitieus.  De meisjes van vzw 
Poskuder houden zich liever bezig met kickboks, dans en seksuele voorlich-

ting. Maak kennis met een opvallend jeugdhuis in Sint-Amandsberg.  

Activiteiten van lidorganisaties 

Solidariteitsactie voor Niger—S-Eau-S Sahel 

De vrijwilligers van de vereniging hebben een solidariteitsactie gestart om 

de getroffenen te ondersteunen. Uw steun is meer dan welkom! Een klein 

beetje hulp kan een groot verschil maken!  

Zware overstromingen in Niger. De overstromingen kostten aan tientallen 

mensen het leven. Duizenden huizen, schuren, klaslokalen, drinkwater-

bronnen en gewassen werden verwoest. De Gentse vereniging S-EAU-S 

Sahel vzw heeft een herbebossingsproject in Darey-Gorou, maar helaas is 

ook de boomkwekerij volledig ondergedompeld in water.  

Artiest zoekt assitentiewoning—La Cantera del Brujo  

Onder het motto ‘Artiest zkt assistentiewoning’ geven 20 Gentse artiesten 

deze zomer in totaal 68 optredens voor bewoners van assistentiewonin-

gen van de Stad Gent.  

Op zondag 23 augustus 2020 gaf Sampe Minguez Juan-Carlos, hij is voor-

zitter van de 'La Cantera del Brujo' een optreden voor de bewoners van de 

assistentiewoningen in Sint-Amandsberg. Hiermee wil de vzw, tijdens deze 

moeilijke periode, de bewoners een hart onder de riem steken en cultuur 

aanbieden. 

Voor de Brusselse verenigingen:   

  

Minister Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ge-

meenschapscentra heeft zeer recent bevestigd dat het hebben van Neder-

landstalige statuten volstaat om erkend te blijven als lokaal sociaal-

cultureel werk. De verenigingen moeten hun statuten dus niet formeel 

neerleggen in het Nederlands voor het behoud van hun erkenning en sub-

sidiëring. 

Een collegebesluit houdende de erkenning van die lokale verenigingen die 

nog geen Nederlandstalige statuten hadden ingediend bij de rechtbank van 

koophandel wordt momenteel gefinaliseerd. Zodra de minister het besluit 

ondertekent, worden de betrokken lokale verenigingen en de over-

koepelende regionale verenigingen op de hoogte gebracht. 

Wijzigingen in de regelgeving voor verenigingen 

Wil je nog meer op de hoogte blijven van onze activiteiten? Surf dan naar onze web-

site:  www.fzovl.be  

S-EAU-S SAHEL—bedankingsvideo zorgpersoneel 

S-EAU-SAHEL vzw maakte een video om het zorgpersoneel te bedanken.  

In het bedankingsfilmpje uiten mensen van Indonesië tot in Burkina Faso 

hun dankbaarheid, met een verrassing op het einde. Zie hier de link naar 

de video:  

https://www.facebook.com/100010075396370/videos/1388074351538398/   

Kaangayan Multicultural Club Gent—daguitstap Gent 

Op 30 augustus, na de eucharistische viering (een mis) in Gent, onze cul-

turele groep: Kaangayan had een fantastische bijeenkomst met andere 

Belgische vrienden.  

Surradio & Alianza—Catalanen bij FZO-Vl  

Fototentoonstelling: "Politieke gevangenen in het huidige Spanje" 

door Santiago Sierra.  

Zoals jullie weten werken alle medewerkers van FZOVL voorlopig van thuis uit, je 

kan ons altijd bereiken via mail en telefoon. Onze contactgegevens per mede-

werker vind je hier nog eens terug: http://www.fzovl.be/node/400  

IG Ensarija—voedselbedeling voor nieuwkomers 

De vrijwilligers van Ensarija kookten in mei een maand lang elke 
zondag voor nieuwkomers. Elke zondag besteedden meer dan 20 

families van de IG Ensarija met liefde hun tijd aan het bereiden 
van voedsel voor de nieuwkomers op de boot en mensen in 
nood. Elke keer werden ongeveer 250 porties klaargemaakt, 

waarvan ook een deel door @Letssavefood Gent werd 
uitgedeeld.  

Dit jaar viel ook de ramadan in de lockdown, dit hield de verenigingen niet 

tegen om toch solidariteitsacties in deze periode op te richten, zie hieron-

der enkele acties van onze verenigingen tijdens de ramadan.  

 

 

Tunesische gemeenschap—voedselbedeling mensen in nood  

De vrijwilligers van de Tunesische gemeenschap hebben gedurende 
de Ramadan (vastenmaand) gezonde maaltijden gekookt voor men-

sen in nood. 

https://www.facebook.com/FZOVLinfo/?fref=ts
https://twitter.com/fzo_vl
https://vrijwilligerswerk.be
https://www.vlaanderenhelpt.be/
https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/coronamaatregelen/culturele-activiteitenpremie
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-cultuur-en-media
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-cultuur-en-media
https://www.webex.com/
http://www.info-coronavirus.be
http://www.covideventriskmodel.be/
http://iksteunmijngoededoel.be/

