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Wij spreken er al een tijdje over maar hier is hij dan

www.fovig.be
Welkom op onze nieuwe website!
Treed binnen en ontdek een schat aan informatie .
Op de Home pagina vind je het laatste nieuws.
Onder Nieuws vind je het ledenblad en de nieuwsflash.
Bij Wie zijn wij krijg je heel wat inhoudelijke informatie over FOVIG:
de opdrachtsverklaring, haar ontstaan en groei, de visie en de standpunten die we
uitgewerkt hebben in de voorbije jaren, de regelgeving in verband met inspraak en
participatie en de documenten die je hierbij kan gebruiken, de statuten van onze
vereniging… Een rubriek om ruim aandacht aan te besteden!
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De informatie over onze Werking wordt opgesplitst in nationaal en provinciaal. Je weet nu
meteen wie jouw vertegenwoordiger is in de provincie. De weergave van de provinciale
werking zullen we op korte tijd verder op punt stellen
Onder Publicaties nemen we eigen werk op maar verwijzen we ook naar andere
interessante literatuur. Wat je hier vooral niet mag vergeten te raadplegen zijn de talrijke,
waardevolle themadocumenten. Een rijke bron van informatie en inspiratie ons bezorgd
door belangrijke sprekers over thema’s die fundamenteel zijn en actueel blijven.
De Links zijn dan weer een gemakkelijke toegang tot verenigingen en diensten die zich
eveneens voor de personen met een handicap inzetten.
Via Contact kan je je vragen of bemerkingen aan ons doorgeven.
Een grote knop nodigt je uit om Lid te worden van FOVIG. Die vind je overal terug op de
website.
En we horen ook graag Jouw Mening en krijgen graag jouw inbreng. Ook daartoe word je
duidelijk uitgenodigd.

Meer dan ooit staan wij klaar
om onze leden in deze sterk veranderende tijden bij te staan.

Jullie kunnen zonder meer op ons rekenen
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