Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden
in instellingen voor personen met een handicap

FOVIG.be

NIEUWSFLASH nr 3
FOVIG heeft een druk weekend achter de rug.
ZATERDAG 21 MAART 2015

ALGEMENE VERGADERING
Wij waren te gast in Ter Heide Campus Genk waar wij uitstekend werden onthaald.

http://www.terheide.be/
Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende beperkingen.
Ter Heide is een warme thuis voor haar bijzondere bewoners en is tevens een waardevolle plek voor al haar medewerkers

GENODIGDEN
Onze gastspreker was Frank Cuyt.
Hij beëindigde onlangs zijn actieve loopbaan bij het Vlaams Welzijnsverbond. Hij heeft niet alleen een
indrukwekkende loopbaan uitgebouwd, maar ook zeer verschillende aspecten van het zorglandschap verkend. Zo was
hij in de jaren 80 al kabinetsmedewerker van Minister Lenssens zaliger. Hij drukte mee zijn stempel op het eerste
akkoord dat de Witte Woede toen uit de brand sleepte. Enkele jaren later werd hij directeur van de Triangel in
Lovendegem en van Mariaheem (De Bolster) in Beerlegem. In 1995 stapte hij over naar het Vlaams Welzijnsverbond.
Met ondersteuning van een powerpointprojectie heeft hij ons meer inzicht gegeven in wat kan en niet kan verwacht
worden in het veranderende landschap voor personen met een handicap.

De volledige presentatie kan u bekijken onder deze link

http://1drv.ms/18WvDmz
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STATUTAIR GEDEELTE
Deze algemene vergadering was de laatste voor Marc Van Gestel als voorzitter.
FOVIG dankt hem voor zijn onverdroten doorzettingsvermogen en zijn niet aflatend enthousiasme om voor onze
gasten het beste te willen realiseren.
Marc blijft nog steeds lid van de raad van bestuur maar zal zich nu concentreren op het oprichten van een
bijstandsorganisatie.

Hij draagt de fakkel over aan Nadia Dekoning.

Met volgende woorden geeft zij aan welke richting zij met FOVIG wilt bewandelen.
“We gaan best op zoek naar bondgenoten, die samen met ons de goede werking van de persoonsvolgende financiering
willen opvolgen
“We zoeken best toenadering bij de koepelorganisatie van het Vlaams Welzijnsverbond.
“Wij hebben veel zorgen en belangen gemeenschappelijk. Deze koepelorganisatie stond ook dicht bij de wieg van
FOVIG. We mogen hier geen kansen tot betere samenwerking laten liggen of onbenut laten
“We kunnen ook best samen met anderen blijven gaan voor het inclusieve gedachtegoed
“Met de basisondersteuning hebben wij geen problemen.
“Wat ons vooral aanbelangt en zorgen baart is de handicap specifieke zorg die er moet zijn wanneer ze nodig is.
“Wanneer inclusie exclusie dreigt te worden moet FOVIG op de voorgrond komen.
“Wanneer de kwaliteit dreigt te verminderen moet FOVIG in de bres staan.
“We moeten zoveel mogelijk helpen de kwaliteit, expertise, kennis te bevorderen.
“We kunnen hier een participerende, informerende en adviserende rol spelen.
“Zo kunnen we een aantrekkelijke en niet meer weg te denken partner worden voor de overheid.
De Algemene Vergadering geeft haar het vertrouwen

Voorzitter: Nadia Dekoning – A. Rodenbachstraat 20 – 9470 Denderleeuw – + 32 479 92 12 90 - nadiadekoning@yahoo.com
Secretaris: Luc De Vos – Tweebekenstraat 4 – 9052 Zwijnaarde – + 32 479 33 76 84 – ldv.zwyn@skynet.be

Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden
in instellingen voor personen met een handicap

FOVIG.be

VRIJDAG 20 MAART 2015

Deelname aan het Platform tegen de besparingen in de wereld van het Welzijn
(zie onze Nieuwsflash nr 2)

Het was tevens de vuurdoop van de nieuwe voorzitter op de actie van de welzijnssector in Brussel.

FOVIG maakte deel uit van de delegatie die door de Vlaamse Regering werd
ontvangen en mocht er onze visie kenbaar maken aan Minister President Bourgeois en
Vlaams minister Vandeurzen.
Beiden mochten ook onze Visietekst in ontvangst nemen.
http://1drv.ms/1xyYklj
Nadien kwam de nieuwe voorzitster op het podium, kreeg het woord en mocht de
manifestanten toespreken.

(foto Onafhankelijk Leven)

Hieronder vindt u enkele verslagen van deze manifestatie

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2277645

https://lbc-nvk.acv-online.be/default.html
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