FedOS
Federatie Onafhankelijke Senioren

FedOS
Koepel die senioren(clubs) verbindt
Onafhankelijk
Als club bewaar je je autonomie
Persoonlijke benadering
Budgetvriendelijk

Contact
Adres
FedOS vzw
Zaterdagplein 6
1000 Brussel
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02 / 218 27 19
Fax
02 / 219 98 43
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Website
www.fedos.be
Facebook
vzwfedos

FedOS vzw,
Fedos vzw is een koepel die seniorenclubs
verbindt. Wij zijn actief in heel Vlaanderen
en Brussel en organiseren ons in provinciale
geledingen.
FedOS vzw is officieel erkend door het
Ministerie van Cultuur binnen het decreet
betreffende het sociaal-cultureel
volwassenenwerk.
Door ons netwerk bieden wij een meerwaarde aan alle senioren. Dit netwerk bestaat uit
zowel lidafdelingen als individuele vijftigplussers.

da’s een warm bad
FedOS garandeert ieders autonomie!

Wij zijn een onafhankelijke sociaal-

Als club behoudt u alle vrijheid.

culturele vereniging. Iedereen is

Indien gewenst kan u beroep doen

welkom! FedOS vzw is aan geen

op het diverse aanbod van FedOS vzw

enkele filosofische overtuiging of

(uitstapjes, feesten, films, leuke

politieke strekking gebonden.

vormingen, wandelingen, tabletlessen,
begeleiding…)

Vurig behartigen we de belangen
van alle senioren. Senioren hebben

FedOS vzw zet allerlei creatieve

veel in hun mars en veel te bieden

acties op touw ter promotie van de

aan de maatschappij!

vijftigplussers op sociaal-cultureel vlak.
We blinken uit in het organiseren
van diverse artistieke projecten.

Neem zeker ook eens een
kijkje op onze website:
www.fedos.be

Tien FedOS voordelen
> Deelname aan nationale en provinciale activiteiten voor alle leden
> Jaarlijks één gratis vorming of film uit ons FedOS aanbod (Overige 50 euro/aanvraag)
> Aanbod Tablet-cursussen (Android) in de club zelf
> Ontvangen van communicatie en publicaties
> driemaandelijks tijdschrift Infor Senior voor alle bestuursleden,
> digitale nieuwsbrieven voor alle leden…

> Verzekering via Ethias (indien nog niet verzekerd)
> Begeleiding door educatief team op maat en op vraag van club
> Belangenbehartiging
> Beheren van een eigen digitale clubpagina op de website van FedOS
> Op aanvraag: lidkaarten, promofolder club, vrij gebruik van de FedOS logo’s
> Deelname aan kunsttentoonstellingen

Expertise in
aanbieden van
tabletlessen

Waarom lid worden van FedOS?
Een seniorenvereniging kan verschillende beweegredenen hebben om lid te
worden van FedOS. Sommige seniorenverenigingen kiezen bewust voor FedOS als
onafhankelijke koepel binnen het sociaal-cultureel werk. Ze maken gebruik van ons
gevarieerde activiteitenaanbod, onze coaching en begeleiding en/of ons jaarlijks
vormingsaanbod bestaande uit vormingssessies en films.
Andere seniorenverenigingen zijn erg autonoom en zijn enkel lid omwille van ons
verzekeringsaanbod of omwille van lokale subsidieregels om bij een erkende koepel
aan te sluiten. Kortom ook uw vereniging zal welvaren bij een lidmaatschap.

Wat kost het lidmaatschap?
Het clublidmaatschap bij FedOS bedraagt 0,75 euro per lid per jaar,
met een minimum van 20 euro en een maximum van 225 euro per lidafdeling.
Op basis van de ledenlijst wordt jaarlijks de totale lidmaatschapsbijdrage per club
berekend door het nationaal secretariaat van FedOS vzw.
Nieuwe clubs betalen het lidgeld voor één jaar en krijgen daarvoor twee jaar
lidmaatschap. Hun tweede jaar lidmaatschap is dus gratis!
Zo kan u proeven of u zich thuis voelt bij FedOS.

Hoe lid worden van FedOS?
Heeft u gewikt en gewogen en besloten met uw seniorenvereniging lid te worden
van FedOS vzw? Zeer fijn, van harte welkom!
Van zodra u aan iemand van het team bevestigd dat u lid wil worden, maken wij
een onkostennota (factuur) op. Die sturen wij u op.
Eens het bedrag overgeschreven is, bent u lid van FedOS vzw.

0,75 euro per lid / per jaar
Tweede jaar gratis!

Het FedOS team
Directeur
Rudy Blauwbloeme
rudyblauwbloeme@fedos.be
Verantwoordelijke voor beleid en projecten
Wouter De Beuf
wouterdebeuf@fedos.be
Educatief medewerker / Vlaams-Brabant,
Limburg, Antwerpen
Tom Verhavert
tomverhavert@fedos.be
Educatief medewerker / Brussel,
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen
Kristien Vermoesen
kristienvermoesen@fedos.be
Educatief Medewerker Brussel
Carina Rooselaers
carinarooselaer@fedos.be

Boekhouding
An Vinken
anvinken@fedos.be
Digital Marketeer
Christel Moens
christelmoens@fedos.be

