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Lente
Ik voel de wind langs mijn gezicht
Ik snuif de geuren van de lente
Ik voel de kriebels in mijn benen
De lente komt een kijkje nemen
Ik hoor de bijtjes lustig zoemen
Ik geniet van elke bloem
Ik hoor de vogeltjes fluiten
De lente komt naar buiten
Ik zie dat alles begint te leven
Ik geniet van de natuur
Ik zie de heldere lucht
Dit is de eerste lentezucht.
We wensen jullie een hele fijne lente toe.
En we zien jullie graag op de gezinsdag.

‘Ik heb een hele mooie balk
in mijn tuin liggen,
als iedereen daar nu eens zijn
geld overheen gooit.’
(Loesje)
Om ervoor te zorgen dat mensen geld over ‘onze balk’ gooien,
moeten lokale Welzijnsschakel-groepen nogal wat inspanningen
leveren. En geld inzamelen is niet wat vrijwilligers voor ogen
hebben als ze zich engageren in een Welzijnsschakel. We zijn
met zijn allen zeer goed in het werken met mensen, maar om
dat te kunnen doen, hebben we… geld nodig. En daar gaat dit
Schakelnieuws over. Hoe kunnen we fondsen werven voor onze
groep? In Oost-Vlaanderen werd er zelfs een heuse cursus over
georganiseerd. We hebben de hele cursus samengevat in tien
tips. Welzijnsschakel Ommekeer uit Erpe-Mere heeft al heel wat
ervaring met fondsenwerving, en William is bereid om de tips en
trucs van hun zeer succesvolle fondsenwerving met ons te delen.
Vanaf 2015 kan Welzijnsschakels vzw fiscale attesten uitreiken.
Hoe je groep daar gebruik van kan maken, vind je ook in
dit nummer. En ten slotte willen we nog even wijzen op het
Vormingsfonds.
Fondsenwerving kun je moeilijk in foto’s gieten. De foto’s die je in
dit nummer vindt, zijn van de gezinsdag die onze groepen uit de
Rupelstreek nu al twee jaar op rij organiseerden. Met deze foto’s
willen we je warm maken voor onze nationale gezinsdag op 9 mei
in De Nekker in Mechelen. Je vindt alvast wat informatie op de
achterpagina.
Veel leesplezier!

10 tips voor
fondsenwerving
in jouw
welzijnsschakel

Een ‘boontje’
voor Welzijnsschakel Ommekeer.

1 Durf iets te vragen. Mensen geven
graag steun aan plaatselijke
projecten voor het goede doel.
Vraag het gewoon.

Het woord fondsenwerving zorgt bij veel vrijwilligers voor koudwatervrees. Welzijnsschakel Ommekeer uit Erpe-Mere heeft er al heel wat ervaring mee. William
vertelt wat de groep zoal doet om geld in het laatje te krijgen. Vier krachtlijnen
zijn daarbij erg belangrijk.

2 Vertel enthousiast. Als je zelf 100%
gelooft in jouw Welzijnsschakel,
krijg je gemakkelijker steun.
3 Wees concreet. Vertel verhalen over
wat jullie doen.
Mensen raken, is een eerste,
belangrijke stap.
4 Kijk naar het positieve. Mensen
steunen liever een vereniging die
goed draait, dan een initiatief waar
nog heel wat aan mankeert.
5 Betrek je schenkers erbij. Zij zijn
op hun manier ook vrijwilligers in
armoedebestrijding. Ze maken deel
uit van het project.
6 Laat begunstigden vertellen.
Laat mensen aan het woord die
geholpen zijn door het project.
7 Laat resultaten zien. Vertel over wat
je al bereikt hebt.
8 Bied perspectief. Leg uit dat je ook
de oorzaken van armoede aanpakt,
zodat er echt dingen veranderen.
9 Hou lijstjes bij van deelnemers aan
vormingsmomenten, eetfestijnen,
acties. Zij zijn mogelijke sponsors.
10 Bedank je schenkers en beloon hun
trouw. Vraag of ze mensen kennen
die ook willen steunen.

• inzetten op schenkers die
maandelijks een gift doen
(permanente opdracht)
• traditionele activiteiten zoals een
spaghetti-avond
• aanspreken van de lokale
middenstand
• serviceclubs en lokale organisaties
In het verleden stuurde Ommekeer
nogal wat bedelbrieven, maar dat
kostte vrij veel inspanning voor
een magere opbrengst. In de cursus
Fondsenwerving leerde William
dat deze aanpak niet rendeert.
Het sleutelbegrip voor een goede
fondsenwerving is een persoonlijke
aanpak.
Om dat te realiseren, beschikt
Ommekeer over een paar belangrijke
werkinstrumenten: gedreven
vrijwilligers, een aantrekkelijke folder
met enkele concrete voorstellen
waaruit geïnteresseerden kunnen
kiezen, en een formulier voor een
permanente opdracht. Het streefdoel
voor 2015: minstens 100 mensen
die Ommekeer steunen via een
permanente opdracht van 5 euro per
maand. Permanente schenkers krijgen
om de twee maanden een nieuwsbrief
en worden regelmatig uitgenodigd op
activiteiten.

Maar hoe vinden ze nu in ErpeMere mensen die bereid zijn om
hun acties op regelmatige basis te
ondersteunen? Een eerste stap zetten
ze op traditionele activiteiten zoals
een spaghetti-avond. Dat is een goede
inrijpoort omdat mensen die daar
naartoe komen zeker al geïnteresseerd
zijn, en sympathie hebben voor de
Welzijnsschakel. Maar een foldertje op
tafel is niet voldoende. Bij Ommekeer
zijn er drie tot vier vrijwilligers die
op zo’n avond met de mensen gaan
praten om hen een voorstel te doen.
Het is heel belangrijk om aan te geven
wat er met hun steun gerealiseerd
kan worden. Daarom biedt Ommekeer
in de folder enkele mogelijkheden
voor een heel concreet financieel
engagement. Mensen kunnen zo hun
voorkeur uitspreken voor de besteding
van hun geld. Bijvoorbeeld: ‘Ik steun
de tweewekelijkse soepbabbels voor
gezinnen in armoede.’ In de folder
staat dat Ommekeer met 5 euro 3
personen in armoede verse soep, brood
en beleg kan aanbieden.
Ommekeer geeft op de folder ook
het jaarbudget voor de realisatie
van hun activiteiten aan. Voor een
jaar gezinsactiviteiten hebben ze
bijvoorbeeld 7000 Euro nodig, voor
de soepbabbels 2000 Euro. Deze
informatie maakt
het niet alleen
voor potentiële
schenkers zeer
concreet, het
vergemakkelijkt
ook het werk van
de fondsenwervers.
Ommekeer is ook gestart met het
aanspreken van de eigen schenkers
om anderen te werven. Aan schenkers
van wie ze vermoeden dat ze ervoor
openstaan, vragen ze of ze ook in
hun eigen familie- of vriendenkring
anderen willen aanspreken om

Het streefdoel voor 2015:
minstens 100 mensen die
Ommekeer steunen via een
permanente opdracht van
5 euro per maand.

Giften voor
Welzijnsschakels,
nu ook fiscaal aftrekbaar
Sinds dit jaar (2015) zijn giften voor Welzijnsschakels vanaf minimaal 40 euro
fiscaal aftrekbaar. Ook als lokale groep kun je daar gebruik van maken om je
werk meer financiële armslag te geven. Want Welzijnsschakels, dat is nu net die
gezamenlijke vrijwillige inzet van mensen in meer dan 150 (!) lokale groepen:
samen voor meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door armoede of afkomst.
schenker te worden. Het is een
nieuwe vorm van fondsenwerving,
maar het heeft toch al een vijftal
nieuwe schenkers opgeleverd.
In Vlaanderen vragen vrijwel alle
organisaties de lokale middenstand
om steun voor grote activiteiten.
In ruil voor die bijdrage krijgen
banken, kappers en de slager
om de hoek advertentieruimte
op de uitnodiging, in het
programmaboekje of op borden
tijdens de activiteit. Ook Ommekeer
heeft zo’n aanbod. Voor een
éénmalige gift van 25 of 50 euro
komt de naam van het bedrijf op
de placemat die gebruikt wordt bij
die activiteit. Ook deze vorm van
fondsenwerving vraagt veel extra
inzet van vrijwilligers die bij elke
activiteit opnieuw de hele gemeente
moeten afschuimen. Daarom wil
Ommekeer in de toekomst ook de
lokale middenstand in de richting
van een permanente opdracht
loodsen.
Serviceclubs en lokale organisaties
zijn bevoorrechte partners voor een
vereniging van mensen in armoede.
Ze kunnen een belangrijke bron van
inkomsten zijn. Daarbij is netwerken
het sleutelwoord. Zorg ervoor dat je
in je eigen vereniging vrijwilligers
hebt die banden hebben met de
organisaties die je wil bereiken.
Serviceclubs willen vaak met
een groter bedrag een bepaalde
activiteit of een bepaald deel van de
activiteiten ondersteunen. Daarom is
het interessant om je jaarbudget per
project of activiteit uit te splitsen.
En een laatste, maar misschien wel
de belangrijkste tip van William:
(h)erken je schenkers, hou hen op
de hoogte, neem de tijd voor een
bedankje en nodig hen uit op je
activiteiten.

Als je groep giften wil werven waarvoor een fiscaal attest wordt geleverd, moet
je eerst een aanvraag indienen met een korte beschrijving van (een deelaspect
van) je activiteit. Via onze website kun je een document downloaden, of je kunt
het opvragen bij ons nationaal secretariaat. Alle activiteiten die lokale groepen
organiseren en die passen binnen onze gezamenlijke missie, komen in aanmerking.
Bijvoorbeeld het organiseren van een ontmoetingsruimte, een groepstuin,
kookactiviteiten, een vormingsavond over basisrechten, een lokale dialoog over
armoede, een voorleesgroep, noodhulp onder protest…
Als we jullie aanvraag goedkeuren, kennen we een projectnummer toe. Met
dit projectnummer kan je groep giften werven waarvoor de schenkers van
Welzijnsschakels een fiscaal attest ontvangen. Schenkers kunnen hun giften
overmaken op de rekening van Welzijnsschakels vzw BE71 8939 4402 9125.
Na afrekening van de kosten op je goedgekeurde aanvraag, betalen we jullie een
toelage van maximaal 85% van het bedrag dat we voor een projectcode hebben
ontvangen. Met 5% van de ontvangsten dekken we de administratieve kosten, de
overige 10% gaat naar het Vormingsfonds van Welzijnsschakels. Dat dient voor
het ondersteunen van vormingsactiviteiten in alle groepen. Zo speelt ook hier de
solidariteit onder elkaar!
Vragen? Neem contact op met Diederik Janssens:
diederik.janssens@welzijnsschakels.be of 02/548.26.78

Met 5% van de
ontvangsten dekken we de
administratieve kosten,
de overige 10% gaat naar
het Vormingsfonds van
Welzijnsschakels.

Het Vormingsfonds
Organiseer je een vorming voor je eigen groep (de mensen in armoede, de
vrijwilligers of de hele groep samen) of voor een ruimer publiek, dan kun je een
financiële tussenkomst vragen bij het Vormingsfonds. Het Vormingsfonds betaalt 80%
terug van de onkosten van een externe begeleider, de huur van een extern lokaal, de
kopiekosten voor uitnodigingen, deelnemersmapjes...
Meer info vind je op onze website of neem contact op met Marja Hermans:
marja.hermans@welzijnsschakels.be of 02/548.26.86

Oproep
Welzijnsschakels telt ondertussen meer dan 150 welzijnsschakelgroepen. Dat willen we
in beeld brengen tijdens de gezinsdag. Gingen jullie in de zomer op uitstap en heb je
een mooie groepsfoto? Of nam je een leuke foto bij een speciale gelegenheid? Bezorg
ons voor het einde van de paasvakantie één foto – van goede kwaliteit – die jouw
groep kenmerkt.

GEZINSDAG 9 mei 2015,
De Nekker Mechelen
Nu het bijna lente is, komt ook de
gezinsdag steeds dichterbij. Samen
hopen we op mooi weer zodat we er een
onvergetelijke dag van kunnen maken.
En onvergetelijk zal het zijn, met zo
veel welzijnschakelgroepen bij elkaar.
Wij kijken er alvast naar uit jullie
allemaal te ontmoeten!

Stuur je foto naar gezinsdag@welzijnsschakels.be en laat je verrassen op de gezinsdag!

In primeur… het welzijnsschakellied!

Tijdens de gezinsdag zingen we samen het welzijnsschakellied:
Welzijnsschakellied
zijt ge van hier of uit de vreemde, patattenboer of oliesjeik
woont g’ aan de schelde of aan de dijle, we zijn hier allemaal gelijk
krijgt ge morgen uw uitkering of verdient ge geld als slijk
‘t komt hier altijd weer op ‘t zelfde, we zijn hier allemaal gelijk
ref

we zijn gelijk, we zijn gelijk
in welzijnsschakels zijn w’ allemaal gelijk
we zijn gelijk, we zijn gelijk
in welzijnsschakels zijn w’ allemaal gelijk

gaat ge shoppen in de Aldi, of woont g’ in een sociale wijk
hoe dat ge ‘t draait, hoe dat ge ‘t keert, we zijn hier allemaal gelijk
kleine schakels, grote schakels, als ge ‘t ziet in de praktijk
ik zeg u, ge ziet ‘t verschil niet, we schaak’len iedereen gelijk
ref
we zijn een ketting, gemaakt van schakels, zwak of sterk, arm of rijk
we mogen haar nooit verbreken, want we zijn allemaal gelijk
in onze ketting zijn alle schakels allemaal even be-lang-e-rijk
we blijven strijden, we blijven roepen : ‘maak iedereen wat meer
gelijk’
ref x4

Heb je nog vragen over de gezinsdag?
gezinsdag@welzijnsschakels.be
Tot dan!

Teksten
Hanne Geukens, Diederik Janssens,
Marja Hermans met dank aan
William De Neef en Lieven De Pril
Vormgeving
Gevaert Graphics
Foto’s
Archief Welzijnsschakels
en Archief Welzijnszorg

Drukwerk
Gevaert Printing
Verantwoordelijke uitgever
Diederik Janssens, Huidevettersstraat 165,
1000 Brussel
Welzijnsschakels vzw
Huidevettersstraat 165
T 02 502 55 75
F 02 502 58 09
info@welzijnsschakels.be
www.welzijnsschakels.be

