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Digitale gereedschapskist voor  
samenwerking en communicatie
Vanop afstand samenwerken met collega’s, en leden 
of klanten blijven ondersteunen met vorming en 
advies zijn op heel korte termijn een noodzaak ge-
worden. Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel 
werk, geeft in een blog een leerzaam overzicht van 
instrumenten, omgevingen en platformen waarmee 
verenigingen en organisaties aan de slag kunnen. 
Benieuwd naar de opties voor digitale werking van 
de politieke bestuursorganen? Neem dan een kijkje 
op de coronapagina’s op het VVSG-kennisnetwerk. 
Je vindt er onder andere ook de leidraad van de stad 
Gent voor de digitale zitting van de gemeente- en 
OCMW-raad.

• www.socius.be, zoek op ‘digitale 
gereedschapskist’

• www.vvsg.be/coronacrisis, rubriek ‘Werking 
bestuursorganen’

Alles over de nieuwe regels voor vzw’s
Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 
van 28 februari 2019 voert heel wat nieuwe regels 
in. Bestaande vzw’s zullen zich hieraan moeten 
aanpassen. Zij zijn verplicht om hun statuten 
aan te passen. Wel wordt er in een uitgebreide 
overgangsperiode voorzien. Wat de veranderingen 
zijn, en welke stappen bestaande vzw’s moeten 
ondernemen, wordt helder en praktisch uitgelegd in 
dit boek. Door het slim gebruik van symbolen wordt 
telkens meteen duidelijk wat de veranderingen 
zijn. Naast uitklapbare schema’s bevat het boek 
gebruiksklare statuten, aangepast aan het nieuwe 
Wetboek. Via de bonuspagina online zijn de statu-
ten ook digitaal raadpleegbaar. De auteur geldt als 
een van de grote verenigingsexperts in Vlaanderen.

• S. Matheï
• Nieuwe regels voor vzw’s. De veranderingen door 

het Wetboek vennootschappen & verenigingen 
glashelder uitgelegd. 

• De Gendt Advocaten / Verenigingacademie
• 49.95 euro 

Taskforce gezondheidszorg
Als koepelorganisatie van de publieke zorgvoorzieningen zetelt ook de 
VVSG in de taskforce die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke op 9 
april oprichtte voor de uitvoering van het elfpuntenplan dat de coronacrisis 
in de zorg het hoofd moet bieden. De VVSG zal blijven hameren op maxi-
male testcapaciteit, gecombineerd met voldoende beschermingsmateriaal en 
zuurstof en een oplossing voor de uitval van personeel. De VVSG pleit ook 
voor meer globale oplossingen voor alle aanbieders van zorg: ziekenhuizen, 
woon-zorgcentra en de thuiszorg. Ze kampen immers met dezelfde noden, 
en een oplossing in het ene segment veroorzaakt nu te dikwijls een tekort en 
verregaande problemen in het andere. Denk maar aan de mondmaskers die 
eerst alleen naar de ziekenhuizen gingen, en pas veel later ook naar de woon-
zorgcentra.
Het gaat voor de VVSG ook ruimer dan de residentiële voorzieningen. Ook 
de thuiszorg is niet weg te denken en zeker niet te verwaarlozen. Hoewel er 
minder gevaar op besmetting is omdat kwetsbare ouderen vaak alleen wo-
nen, is het van het grootste belang dat de dienstverlening gegarandeerd blijft. 
De verzorgende die langskomt, is dikwijls het enige menselijk contact voor 
deze mensen, en ook die effectieve zorg is en blijft nodig.
Naast het beschermingsmateriaal en de personeelsproblematiek komen in de 
taskforce ook veel andere thema’s ter sprake, zoals schakelzorg en financiële 
compensaties. De taskforce komt dagelijks bijeen en kan zelf acties opzetten 
en doen uitvoeren. Naast de VVSG en de andere zorgkoepels nemen ook de 
kabinetten van Jan Jambon en Wouter Beke en minister Beke zelf, de zorgin-
spectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid, een vertegenwoordiging van 
de huisartsen en enkele experts van de universiteiten deel. Karine Moykens, 
secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
zit de taskforce voor.

Nathalie Debast

Tot 24 mei 
Federale prijs armoedebestrijding 
Deze federale prijs zoekt dit jaar projecten of organisaties die innovatieve oplossingen voor 
kinderarmoede aandragen die tegelijk ook versterkend en overdraagbaar zijn. Van de negen 
genomineerde projecten of organisaties wordt een kortfilm gedraaid, elke laureaat ontvangt 
bovendien 10.000 euro en een trofee.

www.prijs2020.be

Ramadan in coronatijden
De Ramadan is op vrijdag 24 april gestart en duurt tot zondag 24 mei. De 
maatregelen tegen corona hebben veel invloed op de beleving van de Rama-
dan, daarom nemen steden, gemeenten en organisaties initiatieven om hun 
gemeenschappen zo goed mogelijk te informeren over vasten in coronatij-
den. Gent maakte in samenwerking met de Vereniging van Gentse Moskeeën 
communicatiemateriaal (www.gent.be), vertaald in zeven talen, met ook 
meertalige flyers en korte video’s. Op www.watwat.be/corona vinden jonge-
ren antwoorden en doorverwijzingen naar hulplijnen als dat nodig is.

Sabine Van Cauwenberge
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