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In deze brochure vind je een overzicht van het aanbod van de KVG-Groep. Als grootste
vereniging van personen met een handicap in Vlaanderen hebben we je heel wat te bieden.
•
•
•
•

Mensen ontmoeten?
Jezelf informeren?
Meewerken aan een toegankelijke samenleving?
Op zoek naar praktische hulp?

ONTMOETEN

Welkom

Snuister door ons aanbod. Er zit vast iets voor jou bij!

Interesse?
Vragen?
Neem gerust
contact op.
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De KVG-groep dat zijn:
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KVG vzw

KVG-Vorming vzw

Vertegenwoordigt de stem van
personen met een handicap bij het
beleid.
contact: algemeen secretariaat

Bouwt afdelingen uit met behulp
van vrijwilligers met en zonder
handicap.
contact: algemeen secretariaat,
regionale secretariaten,
vorming@kvg.be

KVG-Sociaal dienstbetoon

KVG-Vrijetijdswerking

Beantwoordt jouw vraag over
sociale wetgeving en handicap.
contact: algemeen secretariaat,
regionale secretariaten

Organiseert clubwerkingen en
informeert en begeleidt je bij
vrijetijdsvragen.
contact: regionale secretariaten
vrijetijd@kvg.be

SOS Vrijwilligers

BUDDY - Samen op stap

Helpt je bij verzekering en
vergoeding van je vrijwilliger.
contact: algemeen secretariaat
sos.vrijwilligers@kvg.be

BUDDY brengt personen met een
handicap in contact met een buddy.
contact: algemeen secretariaat
buddy@kvg.be
www.kvgbuddy.be

Gezin en Handicap vzw
Is een aanspreekpunt voor het
netwerk van personen met een
handicap.
contact: a lgemeen secretariaat,
gezinenhandicap@kvg.be,
www.gezinenhandicap.be

absoluut vzw
Ondersteunt personen met een
handicap in verband met het
Persoonlijke-Assistentiebudget
(PAB) en het Persoonsvolgend
Budget (PVB).
contact: Kantoor Antwerpen
Arthur Goemaerelei 66,
2018 Antwerpen
03 259 08 85
Kantoor Kortrijk
Spinnerijstraat 107,
8500 Kortrijk
056 23 70 31
info@absoluutvzw.be
www.absoluutvzw.be

JKVG Hannibal
Organiseert vakanties voor
kinderen, tieners en jongeren met
en zonder handicap.
contact: Antwerpen:
Van Vaerenberghstraat 6,
03 609 54 40,
info@hannibalvakanties.be,
www.hannibalvakanties.be

VRAAG
WIJZER

Vraagwijzer
Maakt gebruikers wegwijs
in het zorglandschap, zowel
handicapspecifiek als regulier.
contact: algemeen secretariaat,
vraagwijzer@kvg.be

De contactgegevens van
de KVG-secretariaten
vind je op de achterzijde
van deze brochure.
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Onze missie
Missie
Welkom bij de KVG-groep! Wij zijn een warme vereniging van en voor mensen met een
handicap en hun omgeving in Vlaanderen. De KVG-groep heeft vele gezichten en werkingen.
Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen
vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk.
Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van
bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig
deelnemen.

Visie
Personen met een handicap moeten alle kansen krijgen om
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en een eigen leven
te leiden. De samenleving moet daartoe alle - letterlijke en
figuurlijke - drempels wegwerken en toegankelijkheid op alle
domeinen verzekeren.
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© Sander Loeckx

Van de samenleving verwacht KVG de nodige solidariteit
met personen met een handicap, alsook alle noodzakelijke
inspanningen om inclusie waar te maken. Al kanten we
ons tegen inclusie tegen wil en dank. De persoon met
een handicap moet zelf een bewuste keuze maken m.b.t.
de ondersteuning die hij wenst. KVG pleit dan ook voor
‘gewoon waar mogelijk, specifiek waar nodig’.

Samen met CM
Gezondheidsfonds CM is een structurele partnerorganisatie van KVG.
Dit creëert heel wat mogelijkheden. Samen delen we interessante
(gezondheids)thema’s en infomomenten met onze leden.
Vanuit ons verenigingsluik zien we veel kansen in het initiatief
‘Gezonde buurt’. Lokaal mensen samen brengen en verbinden rond
gezondheidsthema’s, klinkt ons als muziek in de oren. Via acties
werken aan een toegankelijke warme buurt en samenleving, zit ook
in ons DNA. Neem zeker eens een kijkje op gezondebuurt.be. KVG
kan samen met CM ook in jouw buurt toffe initiatieven in de steigers
zetten. Meer info bij jouw regiosecretariaat.
Tot slot geniet je als CM-lid van een bijkomend voordeel bij
beroepsprocedures voor de Arbeidsrechtbank door KVG Sociaal
dienstbetoon.
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ONTMOETEN

Vereniging
KVG heeft meer dan 230
afdelingen waar personen
met een handicap en
mensen uit hun omgeving
elkaar kunnen ontmoeten.

Heb je zin om andere
mensen te ontmoeten?
Of ben je op zoek naar een
zinvolle vrijetijdsbesteding?

Cultuur

Een kleurrijk palet
De vorm, het thema
en het doelpubliek van
onze afdelingen zijn heel
verschillend.
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Sport & beweging

ontspanning

Wil je samen met enkele
andere mensen een
werking op poten zetten?
Zoek je ondersteuning
voor een eigen werking?
Contacteer KVG

Wil je je vereniging open
stellen voor personen
met een handicap?
Contacteer KVG.

jongeren en
gezinnen

ONTMOETEN

Jongeren &
gezinnen

9

ONTMOETEN

Vereniging

Cultuur &
ontspanning
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ONTMOETEN

Sport &
beweging
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ONTMOETEN

Vakanties & speelpleinwerking

Vibeg organiseert
zomerweken voor
personen met een
verstandelijke
beperking.

KVG organiseert in
elke provincie vakanties
voor personen met
een verstandelijke
handicap en/of inclusieve
speelpleinwerking. In regio
Turnhout en Limburg zijn er
ook gezinsvakanties.
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ONTMOETEN

Hannibal biedt een
twintigtal vakanties aan
in binnen- en buitenland
voor kinderen
en jongeren met
en zonder handicap.
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ONTMOETEN

Vrijwilligerswerk
KVG kan rekenen
op de inzet van
honderden enthousiaste
vrijwilligers. Wat ons
bindt is onze open kijk
op handicap en vooral:
veel goesting om erin
te vliegen. Als KVGvrijwilliger kan je je
uitleven op verschillende
domeinen.

Reiskriebels?
Pak alvast je koffers want
bij KVG kan je kinderen,
jongeren of volwassenen
met een handicap begeleiden
op binnen- en buitenlandse
reizen, kampen en weekends.

Muziekfreak of
supporter?
Is de festivalweide of het
voetbalstadion jouw biotoop?
Begeleid personen met een
handicap tijdens culturele en
sportieve evenementen én pik
ondertussen zelf de match of
het concert mee.

Niet bang van verf
of modder?
Jou mogen ze wakker
maken voor een bosspel,
een carnavalsfuif, een
knutselactiviteit of een
kooknamiddag? Dan ben jij
de geschikte monitor voor
onze speelpleinen, creaclubs,
kinder- en jongerenwerkingen.

Gezellige
duivel-doet-al?
Jij weet van aanpakken.
Samen met anderen
organiseer je graag activiteiten
voor mensen met en zonder
handicap. Of steek je graag
een (praktisch) handje toe?
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Naar jou wordt
geluisterd?
Je hebt interesse voor
beleidszaken ivm handicap
en wil personen met een
handicap een stem geven.
Dan ben jij geknipt voor
vertegenwoordigingswerk.

ONTMOETEN

Puntjes op de i?
Administratie is jouw ding:
ledenbeheer, boekhouding,
verzendingen, … Op een
KVG-secretariaat of van bij
je thuis: het papierwerk mag
jouw kant op komen.

Ander talent?
Heb je zelf een voorstel?
Laat je zeker horen!

J IJ BE NT WELK OM B I J KVG !

Lijkt het je wel wat om vrijwilliger te worden bij KVG? In een kennismakingsgesprek
bekijken we samen welke taak het best bij jou past en wat je haalbaar vindt qua
tijdsinvestering. We vertellen je ook meer over de ondersteuning die KVG aan
vrijwilligers biedt.
Ga de uitdaging aan via www.kvg.be of tel. 03 216 29 90.

15

ONTMOETEN

Buddy
Wat is BUDDY?
De BUDDY brengt mensen met een handicap in contact
met een buddy. Een buddy is iemand die in zijn/haar vrije tijd
deelneemt aan activiteiten en dit plezier wil delen met iemand
met een handicap.
Dankzij BUDDY kunnen personen met een handicap meer
participeren aan het maatschappelijk leven. Ze doen dit
dankzij hun buddy die dezelfde interesse deelt en vrijwillig
en met plezier mee op stap gaat. De buddy heeft een goed
contact met een persoon met een handicap, wat zijn/haar
beeldvorming over ‘handicap’ positief beïnvloedt.
Bij onze vrijetijds-BUDDY’s gaat het om vriendschappen
waar gelijkwaardigheid centraal staat. Het gaat om wat
we gemeenschappelijk hebben. Geen zorg en betutteling,
gewoon samen genieten van een leuke activiteit.
Naast vrijetijds-BUDDY’s kan je bij ons ook terecht voor
oppas, assistentie (bij vrijetijdsactiviteiten) en vervoer.

„Want samen is
alles leuker!”

Een buddy is iemand die:
• vrijwillig
• met plezier
• zonder verplichting
• samen met iemand met een
handicap op stap gaat.

Iets voor jou?
Ga op zoek naar jouw buddy
op www.kvgbuddy.be!
Om je te registreren moet je lid
zijn van KVG.
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Wie helpt mij om
de hobby van mijn
leven te vinden?

Hoe bereid ik
me voor op het
medisch onderzoek
bij de FOD Sociale
Zekerheid?

Hoe zoek ik
een geschikte
persoonlijke
assistent?

Welke onderwijsmogelijkheden zijn
er voor mijn kind
met een handicap?

Wat is een
persoonsvolgend
budget?

Ik wil graag een
traplift in huis. Hoe
vraag ik dit aan?

Bij welke sportclub
kan ik met mijn
handicap terecht?

Waar vind ik
iemand om samen
mee op stap te
gaan?

Mijn
tegemoetkoming is
een ander bedrag
dan op de officiële
tabellen. Klopt dit?

Waar vind ik een
vakantieopvang
voor mijn kind?

Hoe vertel ik aan
mijn familie en
vrienden dat mijn
kleinkind een
handicap heeft?

Ik voel me
gediscrimineerd
omwille van mijn
handicap. Waar kan
ik terecht?

INFORMEREN

Vragen

Een vraag over handicap? Wij helpen je graag verder:
•	Gezin & Handicap is een aanspreekpunt voor het netwerk van personen met een handicap.
•	KVG-Vrijetijdswerking begeleidt je bij vrijetijdsvragen.
•	Absoluut beantwoordt vragen over persoonlijke assistentie- en persoonsvolgend budget.
•	KVG-Sociaal dienstbetoon beantwoordt jouw vraag over sociale wetgeving en handicap.
•	KVG-Vorming is erkend als meldpunt voor discriminatie.
•	Vraagwijzer helpt je verder in je zoektocht naar ondersteuningsmogelijkheden.
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WIJZER

INFORMEREN

Infomomenten & vorming
Voor personen met een handicap en hun omgeving
KVG-Vorming, Gezin en Handicap en absoluut organiseren infomomenten en
vormingsactiviteiten. Ze zijn gericht op personen met een handicap en hun omgeving. Bij hen
leven heel wat vragen over de organisatie van het dagdagelijkse leven op vlak
van inkomen, wonen, onderwijs, vrije tijd, vervoer enzovoort.
De KVG-groep beschikt over de bagage om personen met een handicap goed te informeren
en sterker te maken. Met heldere informatie en ondersteuning bieden we een
antwoord op uiteenlopende vragen. Een greep uit het aanbod:
• Waar heb ik recht op? Bijv. tegemoetkoming, verhoogde kinderbijslag, parkeerkaart …
• Praktische tips bij de voorbereiding van een bezoek aan de controledokter
• Erfrecht, de financiële toekomst van mijn kind met een handicap

18
VRAAG
WIJZER

De bewindvoering in de praktijk
Relaties, verliefdheid en seksualiteit
Kiezen voor een school
Omgaan met ‘handicap’ binnen het gezin, als ouder, broer,
zus of familie
• Alles over de persoonsvolgende financiering (PVF)
• SMOG, Bliss en andere vormen van ondersteunende
communicatie
• Hoe plan ik zelf mijn ondersteuning?

In elk nummer van
Handiscoop vind je een
up-to-date overzicht
van het aanbod.
Programmabrochures
zijn gratis te verkrijgen
bij de verschillende
diensten.

INFORMEREN

•
•
•
•

Voor professionelen
Absoluut en Gezin en Handicap bieden vormings- en informatiemomenten aan
professionelen die personen met een handicap ondersteunen.
Een greep uit het aanbod:
•	Een kijk op handicap: vorming voor busbegeleiders, logistiek medewerkers, …
• Praten in een team over seksualiteit
•	Communiceren met ouders van een kind met een handicap
•	Kwaliteitsvol ouder worden met een verstandelijke handicap

Voor vrijwilligers
KVG-Vorming en Hannibal organiseren vorming voor vrijwilligers.
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INFORMEREN

Publicaties
n Handiscoop
Tijdschrift over handicap en inclusie;
24 euro voor een
jaarabonnement
(Voor KVG-leden in
het lidgeld inbegrepen)
n

n

n

n

20

n

n

 ieuwsbrief Gezin &
N
Handicap
Met actueel nieuws en tips
voor gezinnen met een
kind met ene handicap.

n

n

 azet van de wet
G
Maandelijkse digitale
nieuwsbrief met een
laatste stand van zaken in
wetgeving en beleid
 ieuwsbrief voor
N
leden collectieve
overlegorganen
Met informatie, advies
en aanbod voor leden
collectieve overlegorganen
(gebruikersraden).
 ieuwsbrief
N
Jonge gezinnen
Digitale nieuwsbrief
met activiteiten voor
kinderen en jongeren
met een handicap en hun
gezinsleden

n

 azet van ‘t budget
G
Ledentijdschrift van
absoluut vzw met alle
actuele informatie over
de persoonsvolgende
financiering

n

 rochure
B
kostenstaat

n

 ostenstaat:
K
Voorbeelddocumenten

n

 atern PVF:
K
Bijstandsorganisatie

 rochure Diensten
B
cheques

n

 atern PVF:
K
Brochure PVF

 rochure extralegale
B
voordelen

n

 atern PVF:
K
PVB aanvraag en
besteding

 rochure contract
B
met vergunde
zorgaanbieder

n

 eeg modaal
L
contract vergunde
zorgaanbieder

 atern PVF:
K
Opstart PVB

n

 ieuwsbrief
N
Vakantie en vrije tijd
Digitale nieuwsbrief met
het aanbod van vakanties,
kampen, speelpleinen en
vrijetijdsactiviteiten

n

Inspiratie voor
inspiratie
Halfjaarlijkse
tekstenbundel,
samengesteld door de
werkgroep Christelijke
identiteit en zingeving

Deze documenten zijn
digitaal beschikbaar voor
de leden van absoluut vzw
op www.absoluutvzw.be/
downloads.

 ind en Handicap
K
Je staat er niet alleen
voor! ArabischNederlandse
informatiebrochure;
1,5 euro (verzendings
kosten)

n

 MOG, Spreken Met
S
Ondersteuning van
Gebaren 22,25 euro

n

 ntwikkeling
O
stimuleren
Werkboek voor
ouders en opvoeders;
16,50 euro

n

 an ik u helpen
K
dokter?
Een wegwijzer voor
de geneeskundige

controle voor een
tegemoetkoming;
10 euro (leden) of
15 euro (niet-leden en
professionelen)
n

 ond vol tanden
M
Relaties, seksualiteit en
handicap: ouders nemen
het op; 13 euro

n

‘Even anders’
Gewoon leren over
anders zijn. Een uitgave
van Gezin en Handicap
en de Brussenwerking;
25 euro

n

 leine kinderen
K
helpen groot worden
Een eerste werkboek
voor iedereen die met

jonge kinderen leeft of
werkt; 8 euro
n

Zorgenmeisje
van Frauke Cosaert:
een boek over
levenslang mantelzorger
zijn: 25 euro

INFORMEREN

n

Om een publicatie te bestellen, stort je het bedrag op
BE60 7895-5189-6470 van Gezin en Handicap vzw.
De vermelde prijs is inclusief verzendkosten. Vermeld
op de overschrijving welke brochure je wil ontvangen.
Sommige publicaties zijn goedkoper voor onze leden.
Vermeld in dat geval je lidnummer.
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INFORMEREN

Sociaal dienstbetoon
„Toen ik ging samenwonen
bekeken ze mee welke
instanties ik moest
verwittigen en wat de
gevolgen waren voor mijn
tegemoetkoming.”
Ann

„We hadden opgevangen
dat we misschien
recht hebben op extra
kinderbijslag. De
sociale dienst gaf ons
informatie en hielp ons
met het invullen van de
formulieren.”
Steven,
papa van Seppe

„We wonnen het beroep
voor de arbeidsrechtbank
dankzij jullie
deskundigheid. Bedankt.”
Marie

22

INFORMEREN

SOCIAAL DIENSTBETOON
•	Informatie

en begeleiding bij aanvragen, procedures en contacten
met betrokken diensten
•	Ondersteuning door ervaren advocaten, indien je niet akkoord
gaat met een beslissing inzake tegemoetkomingen, VAPH,
kinderbijslag, …
• Vragen over tegemoetkomingen, zorgbudgetten, sociale voordelen,
verhoogde kinderbijslag, beschermingsmaatregelen, …
Je vindt onze medewerkers op alle KVG-secretariaten.

23

TOEGANKELIJKE SAMENLEVING
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Belangenverdediging
KVG laat de stem van personen met een handicap en hun
omgeving horen. En dat van onder de eigen kerktoren tot bij
de Verenigde Naties.

Lokaal
KVG-vrijwilligers komen in hun eigen gemeente op voor de
belangen van personen met een handicap:
Ze klagen lokale wantoestanden aan en voeren actie tot
de bibliotheek toegankelijk is of de halte van de belbus is
aangepast.
KVG-vertegenwoordigers zetelen in de gemeentelijke
welzijnsraad, sociale raad of adviesraad voor personen
met een handicap maar ook in de cultuurraad, sportraad of
verkeerscommissie.
Sommige KVG-afdelingen spreken hun burgemeester
en/of schepen(en) persoonlijk aan. Zo kunnen zij
aandachts- en knelpunten ivm handicap in hun gemeente
rechtstreeks aankaarten.

Ook op provinciaal, Vlaams en federaal niveau vertolkt KVG de stem van personen met een
handicap. Gedreven vrijwilligers en personeelsleden nemen een mandaat op in tientallen
overlegorganen, waaronder de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, het
Raadgevend Comité van het VAPH, Dienst OndersteuningsPlan (DOP), …
De Werkgroep Sociaal Beleid van KVG volgt de actualiteit nauwgezet op. Zo kunnen
KVG-leden altijd snel op de hoogte worden gebracht van veranderingen op het vlak van
(sociale) wetgeving. Maar de Werkgroep bereidt ook de standpunten van de KVG-groep voor,
die via onze vertegenwoordigers bij de juiste beleidsmakers terecht komen.
Waar nodig kiest KVG voor een persoonlijk onderhoud met de bevoegde minister of
staatssecretaris. Als grootste belangenvereniging van personen met een handicap kunnen we
onze achterban garanderen dat politici oor hebben naar de vragen en eisen van KVG.
In de aanloop naar verkiezingen brengt KVG punten aan d.m.v. politiek debat, memorandum, …

TOEGANKELIJKE SAMENLEVING

Beleidsbeïnvloeding
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TOEGANKELIJKE SAMENLEVING
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Acties
KVG zet regelmatig acties op. We schudden de samenleving eens flink wakker en zetten het
thema handicap extra in de kijker. KVG-afdelingen en vrijwilligers trekken de straat op om
mensen bewust te maken van de noden van personen met een handicap. Maar ook via sociale
media, tv-spotjes en affiches prikkelen we de publieke opinie.
Ook jij kan je steentje bijdragen.
We stellen ons actie- en promotiemateriaal gratis ter beschikking. Je kan dit aanvragen op
het algemeen secretariaat van KVG. Heb je zelf nog een idee voor een actie?
Laat het ons weten.

Affiches

Ander actiemateriaal
Kaartje voor auto’s die ten onrechte op een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap staan.
‘Allemaal klanten’. Tips om uw zaak toegankelijk te maken voor
mensen met een handicap.
Deze brochure kan je gratis downloaden op www.kvg.be/brochures
Wikkels voor rollen WC-papier. Maak je gemeente of de
publieke opinie bewust van het gebrek aan toegankelijke toiletten.

Materiaal om de werking van de KVG-Groep
bekend te maken

Affiche ‘KVG is er voor jou’

De brochure
‘Open kijk op handicap’
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TOEGANKELIJKE SAMENLEVING

In 2016 voerden we actie om de verplichte reservatie
voor rolstoelgebruikers bij De Lijn aan de kaak te stellen
met de campagne ‘Hou ons niet aan ’t Lijntje!’. Na onze
grootscheepse actie gingen we op gesprek bij De Lijn waar
ze ons beloofden werk te maken van toegankelijke bussen en
trams. Maar toegankelijke voertuigen zijn maar één aspect van
de oplossing.
Het andere deel zijn de ontoegankelijke haltes, en daarvoor
zijn de wegbeheerders (de gemeenten en het Vlaams
gewest) bevoegd. Daarom wijzen we ook hen op hun
verantwoordelijkheid. Dat is hoognodig want momenteel zijn
maar 10% van de haltes in Vlaanderen toegankelijk. Dat
moet dus dringend veranderen.
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in zicht
riepen we onze leden op om plaatselijke politici aan
te spreken om dit in hun programma op te nemen.
Maar we klopten ook aan bij de politieke partijen zelf.
Vrijwel alle partijen reageerden positief op onze vraag.
Daarnaast werken we ook samen met Beweging.net,
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
in overleg met De Lijn, en de provincie VlaamsBrabant.
Draag zelf je steentje bij! Ken je lokale politici,
spreek hen dan persoonlijk aan en overhandig
hen de flyer over deze campagne. Meer
informatie kan je terugvinden op
http://www.kvg.be/gemeente2018.
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Samen voor meer
toegankelijke haltes

Op zoek naar een vrijetijdsbesteding
voor jezelf of je kind met een handicap?
Wij begeleiden je bij je zoektocht.

- Neem contact op met een
vrijetijdswerker op één
van de regionale KVGsecretariaten.
- We bekijken wat je precies
wil doen en wat hiervoor
nodig is.
- Iets gevonden? Samen
leggen we contact.

„Sinds ik lid ben
van de creaclub,
heb ik er heel wat
vrienden bij”

PRAKTISCHE HULP

Vrijetijdstrajectbegeleiding

„Nu ik weet waar
ik kan gaan watersporten met mijn
fysieke handicap
beleef ik de tijd
van mijn leven.”
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PRAKTISCHE HULP

Wegwijs
in het zorglandschap
Vraagwijzer, het infoloket van KVG vzw voor personen met
een (vermoeden van) handicap maakt je helemaal wegwijs
in het zorglandschap.
• W
 at zijn de ondersteuningsmogelijkheden rond wonen,
werken en onderwijs?
• Waar kan ik terecht voor praktische hulp,
handicapspecifieke diensten en psychosociale
begeleiding?
• Wat houdt persoonsvolgende financiering (PVF) in en
hoe vraag ik een persoonsvolgend budget (PVB) aan?
• Welke reguliere diensten bestaan er allemaal?
• …

Vraagwijzer informeert je en helpt daarnaast ook bij het
doorlopen van de nodige administratieve stappen.
Het team van Vraagwijzer staat u te woord via mail
en telefoon maar biedt u ook de mogelijkheid om in
een individueel gesprek in het KVG regiosecretariaat
dieper in te gaan op vragen. Daarnaast geven we ook
regelmatig workshops op verschillende locaties in
Vlaanderen.

Wil je wat meer uitleg?
Contacteer ons dan snel!
www.kvg.be/vraagwijzer
vraagwijzer@kvg.be
03 216 29 90

VRAAG
WIJZER
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Ben je lid van KVG en werk je met vrijwilligers?  Dan kan
je jouw vrijwilligers inschrijven en voordelig verzekeren via
SOS (Samen Op Stap) Vrijwilligers.
Heb je een Persoonsvolgend Budget en wil je je
vrijwilligers inschrijven via een officiële organisatie?
Dat kan via SOS Vrijwilligers. Wij helpen je met de
administratieve verplichtingen in verband met het werken
met vrijwilligers in het kader van je Persoonsvolgend
Budget.
•	Een

veilig gevoel voor zowel jou als je vrijwilliger tijdens
het vrijwilligerswerk.
•	Een verzekering verlaagt de drempel voor een
kandidaat vrijwilliger om voor jou vrijwilligerswerk te
doen.
•	Jij en je vrijwilliger zijn aangesloten bij een officiële
organisatie.

Ben je op zoek naar
vrijwilligers om samen met
jou een leuke activiteit te
doen, bekijk dan zeker
onze BUDDYwerking
op pagina 16 van deze
brochure en op
www.kvgbuddy.be!

PRAKTISCHE HULP

Verzeker je vrijwilligers

Ook zonder PVB of PAB
kan je gebruik maken van
deze dienst, onder de naam
‘SOS light’
Voor meer informatie en de
prijs kan je terecht bij
sos.vrijwilligers@kvg.be of
op www.kvg.be
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PRAKTISCHE HULP

PAB en PVB
Absoluut vzw zorgt als
bijstandsorganisatie voor
ondersteuning van personen
met een handicap in verband
met het PersoonlijkeAssistentiebudget (PAB)
en het Persoonsvolgend
Budget (PVB).
Wij informeren budgethouders
over de mogelijkheden van het
budget. Dit doen we via onze
website, infolijn, nieuwsbrief,
brochures, infomomenten en
workshops.
Het lidgeld bedraagt 50 euro en
kan je betalen met je budget.
Wens je een intensievere
ondersteuning? Dan bieden
onze coaches persoonlijke
bijstand op maat.
Meer info? Surf dan snel naar
www.absoluutvzw.be of bel naar
03 259 08 85.
Je kan je gratis inschrijven op
onze nieuwsbrief, ook als je
geen PAB of PVB hebt.
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Snoezelen is actief op ontdekkingstocht gaan door te SNuffelen;
maar je kan tijdens het snoezelen ook gezellig weg dOEZELEN.
Door te snoezelen stimuleer je de ontwikkeling van een kind met een
handicap. Al is er minstens evenveel aandacht voor samen genieten.

KVG heeft een eigen, volledig uitgeruste
snoezelruimte met een actief en een
ontspannend gedeelte.
Contact: ’t Mankement, Noorderlaan 4,
1731 Zellik, tel. 02 466 77 82,
betty.deprins@kvg.be

PRAKTISCHE HULP

Snoezelen

Snoezelen kan ook thuis met de KVGsnoezelkoffer en de brochure
‘Snoezelen voor doe-het-zelvers’.
Je kan deze koffers uitlenen op
de regionale KVG-secretariaten.
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PRAKTISCHE HULP

Word lid!
Je kan lid worden van KVG als individu of als gezin
(wonend op hetzelfde adres). Een gezin betaalt 1,5 keer de
prijs van het individueel lidmaatschap.
Lid zijn van KVG levert je heel wat voordelen op:
• zes keer per jaar het ledenblad Handiscoop
• KVG-publicaties aan verminderde prijs
• deelnemen aan lokale en bovenlokale KVG-activiteiten
• vrijetijdstrajectbegeleiding
• korting bij KVG-infosessies
• korting bij KVG-vakanties
• korting bij het ontlenen van de KVG-snoezelkoffers
• verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens
KVG-activiteiten
• gratis informatie en advies
• korting als je een dossier opent bij onze Sociale Dienst
• korting als je een vrijwilligers in dienst neemt bij SOS
Vrijwilligers
• KVG-Vorming is erkend als meldpunt discriminatie.
• Je geeft personen met een handicap een stem bij
beleidsmakers en in de publieke opinie. Door je aan te
sluiten bij de grootste organisatie van personen met
een handicap in Vlaanderen werk je actief mee aan de
belangenverdediging van onze doelgroep.
Je haalt nog meer interessante voordelen uit
je KVG-lidkaart door onze samenwerking met
enkele commerciële partners. Kijk hiervoor op
de volgende pagina’s
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Word lid via
www.kvg.be/wordlid
of via een van de
KVG-secretariaten

Meer informatie over de ledenvoordelen van onze commerciële partners vind je op
www.kvg.be/ledenvoordelen. Op ledenvoordeel@kvg.be kan je terecht met vragen of voor
de bestelling van tickets of voordeelbonnen van de pretparken.
Voor een aantal kortingen heb je een speciale code nodig. KVG-leden ontvangen die codes via
het ledenvoordelenboekje bij hun lidkaart.
Heb je geen internet? Via het telefoonnummer 03 216 29 90 (algemeen secretariaat) krijg je
meer informatie over deze voordelen. Je kan hier ook de formulieren voor DATS24 en Sanoma
op papier aanvragen.

PRAKTISCHE HULP

Ledenvoordelen

ONTDEK ALLE VOORDELEN
VAN JE KVG-LIDKAART

2021
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Algemeen secretariaat
A. Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen
03 216 29 90
post@kvg.be
www.kvg.be

Regionale secretariaten
Antwerpen/Mechelen
Stenenbrug 96
2140 Borgerhout
03 235 85 57
antwerpen@kvg.be

West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 15A
8800 Roeselare
051 24 88 06
west-vlaanderen@kvg.be

Vlaams-Brabant en Brussel
Tiensesteenweg 63
3010 Kessel-Lo
016 23 51 61
vlaams-brabant@kvg.be

Turnhout
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
014 40 33 60
turnhout@kvg.be

Oost-Vlaanderen
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen
09 227 34 41
oost-vlaanderen@kvg.be

Limburg
Rederijkersstraat 53
3500 Hasselt
011 23 22 04
limburg@kvg.be

