
sociale strijd wereldwijd! ik doe mee!
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Voorwoord

Je bent bezorgd over sociale wantoestanden in 

de wereld en wil er wat aan doen. Je ziet heil in 

de remedies die fos en haar partnerorganisaties 

naar voren schuiven. Maar minstens even 

belangrijk: je ziet potentieel binnen je gemeente 

of regio om die remedies te versterken. 

Misschien weet je nog niet precies hoe of zoek 

je nieuwe mogelijkheden om dat te doen. In 

beide gevallen ben je aan het juiste adres.

Deze brochure bevat de basisinformatie om van wal te 

steken. De waarde van vrijwilligerswerk leerde ik met 

de jaren steeds meer op prijs stellen. Als geëngageerd 

student, sp.a-militant en uiteindelijk volksvertegen-

woordiger stond ik politiek sterker in mijn schoenen 

wanneer ik mij gesteund voelde door lokale afdelingen 

en geëngageerde militanten. Niet elke activiteit of om 

het even welk idee loste haar verwachtingen in. We 

leerden uit onze fouten. Eén zaak bleef steeds als paal 

boven water staan: met de juiste verwachtingen, au-

thentiek engagement en aangename collega’s boek je 

steeds vooruitgang en blijf je ervoor gaan. 

Wat kan je doen? Aan jou om het uit te maken. fos 

heeft veel nodig en helaas zal het nooit genoeg zijn om 

alle onrecht uit de wereld te bannen. Maar één ding is 

zeker: elke inzet draagt bij tot vooruitgang, elke acti-

viteit, hoe lokaal ook, is een schakel in het proces tot 

groter welzijn en rechtvaardigheid. Al je acties helpen 

de boodschap mee verspreiden tot in de verste uit-

hoek van ons land: dat het recht op gezondheidszorg 

en waardig werk geen voorrechten zijn voor sommigen, 

maar basisrechten voor iedereen. Bedankt voor je inte-

resse en wilskracht om mee te werken aan een meer 

sociale en rechtvaardige wereld!

Dirk Van der Maelen, Voorzitter fos
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FRIEDA ARDIES
Wat mij aantrekt bij fos is dat 

men plaatselijke organisaties 

ondersteunt. Dus dat men 

niet gaat opleggen wat 

er moet gebeuren om de 

situatie van de mensen te 

verbeteren, maar dat men 

antwoordt op een vraag van 

onderuit. De organisaties 

kennen immers zelf de noden 

van hun leden het best en 

ook welke strategieën het 

beste zullen werken. Hierin 

begeleidt fos hen.
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fos - socialistische solidariteit is de
Noord-Zuidorganisatie van de socialistische 
beweging in Vlaanderen. Onze partners in 
het Zuiden zijn organisaties van mensen die 
strijden voor hun rechten voor waardig werk
en hun recht op gezondheid. Daarin steunen
we hen, samen met onze achterban in 
Vlaanderen. Want de sociale strijd, die is 
wereldwijd!

Wat	is	fos?

Wij	eisen	het	recht	op	gezondheid	op
In vele landen in het Zuiden zijn gezondheidsposten 

moeilijk bereikbaar, en vaak is er een tekort aan me-

disch personeel en medicijnen. Te veel mensen zien 

gezondheid als een kwestie van geluk of ongeluk, als 

iets dat je overkomt. Maar gezondheid is een mensen-

recht. Daarom steunt fos organisaties van mensen die 

dit beseffen en die zelf opkomen voor hun rechten. 

Wij	strijden	voor	waardig	werk
Werk alleen is niet genoeg! Mensen in Noord en Zuid 

hebben nood aan waardig werk. Met leefbare lonen en 

erkende arbeidsrechten en met de mogelijkheid tot so-

ciaal overleg. Met een sociaal vangnet als je oud, ziek 

of werkloos bent. De strijd om deze rechten kan je niet 

alleen aan-gaan. Daarom zijn ledenorganisaties, zoals 

vakbonden, zo belangrijk. Ze verenigen de belangen 

van hun groep, ze laten hun stem horen. Zo verwerven 

ze macht, een tegenmacht. Die organisaties en bewe-

gingen steunt fos . 
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fos ondersteunt de organisaties in het Zuiden
in hun strijd voor het recht op gezondheid
of op waardig werk. We versterken 
vakbonden, boerenorganisaties, coöperatieven, 
vrouwenbewegingen, enz. Het zijn organisaties 
van mensen uit de armere lagen van de 
bevolking. Ze komen op voor hun politieke, 
sociale en economische rechten, en wegen 
op het beleid. Via partnerschappen met 
gelijkaardige organisaties uit de socialistische 
beweging in Vlaanderen, bouwen we mee aan 
een internationale tegenmacht.

We werken hiervoor niet alleen samen met alle geledin-

gen van de socialistische beweging, maar ook met vrijwil-

ligers: de fos-groepen, en mensen die van actie houden 

en meestrijden voor een rechtvaardigere wereld.

Solidariteit	in	actie!	Doe	mee!
� Wij zetten ons in voor de grote groepen mensen over 

de hele wereld die geen toegang hebben tot econo-

mische, sociale en politieke middelen. Wij zetten  

ons ook in voor die groepen die wel deze toegang 

hebben, maar de macht missen om er gebruik van te 

maken en de ongelijkheid aan te pakken.

� Wij dragen bij tot de versterking van organisaties 

in het Zuiden, die de belangen verdedigen van de 

armere lagen van de bevolking, zodat ze een te-

genmacht kunnen opbouwen met het oog op een 

duurzame uitoefening van hun politieke, sociale en 

economische rechten.

� Wij steunen onze partnerorganisaties in het Zuiden 

om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. 

� Wij sensibiliseren en activeren in het Noorden onze 

partnerorganisaties om de wereldwijde scheve 

machtsverhoudingen een halt toe te roepen.

� Wij bieden onze achterban in eigen land actiemo-

gelijkheden om de politieke besluitvorming te be-

invloeden.

� Wij stimuleren solidariteit en netwerking tussen ge-

organiseerde groepen in Noord en Zuid.

fos maakt ook deel uit van de Vlaamse Noord-Zuid-

beweging.

Wat	doet	fos?
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Onze	werking
in	het	Zuiden

België

Palestina
Cuba

Honduras

Nicaragua
El Salvador

Ecuador
Peru

Bolivië

Ghana

Zuid-Afrika

Mozambique
Colombia

Namibië Zimbabwe

maria teresa sanchez
Straatverkoopster en actief bij
de vakbond CTCP
[Nicaragua/Midden-Amerika]
Sinds we georganiseerd zijn,

krijgen we meer respect.

martina smith
Landarbeidster en actief bij
de vakbond Sikhula Sonke
[Zuid-Afika]
Ik heb zo veel geleerd bij Sikhula 

Sonke. Ik ken mijn rechten nu. Ik 

begon opnieuw ‘lucht’ te krijgen.

Helena Xadreque
Gezondheidsactiviste bij UCAMA
[Mozambique/Zuid-Afrika]
Gezondheidszorg is niet vanzelfsprekend. Je moet 

ervoor strijden. Dat doen we met de activisten van 

onze gezondheidskern. Met zang, dans en theater 

doen we voorlichtingscampagnes.

Onze
werking
in	het
Zuiden
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Internationale solidariteit hoger op de

agenda zetten, daar is het ons om te doen

in Vlaanderen. We werken aan sensibilisering 

op de volgende manieren:

Onze	werking
in	het	Noorden

�	De strijd voor waardig werk en het recht op gezond-

heid is wereldwijd. Daarom voeren we in Vlaanderen 

ook jaarlijks actie. Onze campagne vraagt aandacht 

voor waardig werk of voor het recht op gezondheid. 

Daarbij plaatsen we onze partners centraal.

�	Met onze partnerschappen tussen gelijkaardige or-

ganisaties in het Zuiden en in België stimuleren we 

solidariteit en netwerking.

�	Met onze publicaties houden we de vinger aan de 

pols en geven we actuele informatie over de the-

ma’s die ertoe doen.

�	We zorgen ook voor een aanbod van vormingen, in-

teractieve stands en andere activiteiten. 

Jenny spiessens
Vrijwilliger Limburg
De boodschap van fos is moeilijker over 

te brengen dan bijvoorbeeld iets over 

waterputten. Maar fos werkt structureel 

met organisaties in het Zuiden, maakt 

mensen weerbaarder om te vechten voor 

hun rechten.

Marieke kindt, Destelbergen
Je kunt nooit een maatschappelijk 

verhaal vertellen zonder te kijken naar de 

hele wereld. Vanuit de partij en met de 

vakbond wil ik het ganse plaatje brengen. 

Mijn motivatie haal ik dus uit mijn eigen 

leven, ik wil voor iets opkomen, en mijn 

grootste drijfveer is de solidariteit.

fos is voor mij belangrijk juist door haar 

socialistische invalshoek. Socialisme gaat 

voor mij niet alleen om het materiële, 

maar vooral om de waardigheid van 

mensen, en dat krijg je van het moment 

dat je rechten verdedigt. fos maakt dat 

mee mogelijk, structureel, mondiaal.

FRIEDA ARDIES
Meter partnerschap De VoorZorg
Provincie Antwerpen met Peru
Om mensen echt warm te maken, spreek 

ik vooral vanuit de ervaringen die ik 

opdeed tijdens mijn reis naar Peru (2010). 

Als je doorleefd kan vertellen, en niet 

vanuit de boeken, kun je bij mensen een 

gevoelige snaar raken. Op die manier kun 

je ook resultaat laten zien, en aantonen 

dat het geld terechtkomt waar moet! 
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PRAKTISCH
Hiernaast zie je het prikbord van onze facebook-pagina.

Heb je al een facebook-profiel? Klik dan op de ‘vind ik leuk’-

knop. Nog geen facebook-profiel?

Surf naar www.facebook.com/fossocsol 
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Blijf	op	de	hoogte	en	
informeer	anderen

Een vakbondsman of- vrouw die met de dood 

bedreigd wordt, een overheid die doof blijft 

voor de roep van een van onze partners naar 

sociale zekerheid voor iedereen, bedrijven die 

de rechten van werknemers schenden...

Regelmatig roepen onze partners in het Zuiden ons op 

om zeer concrete acties te ondersteunen. Wij versprei-

den dan een solidartiteitsoproep of een online petitie 

of schrijfactie. Want onze stem hier is voor hen zeer 

belangrijk.

Doe	mee	en	vertel	het	voort!
�	Surf naar onze site www.fos-socsol.be
� Blijf op de hoogte via onze maandelijkse elektroni-

sche nieuwsbrief, voor nieuws heet van de naald. 

Schrijf je in via de website!

�	Lees Fosfor, het driemaandelijks tijdschrift dat je digi-

taal of in je brievenbus kan ontvangen. Zo ben je mee 

met nieuws over onze acties en partners in het Zuiden 

en in het Noorden! Vraag het aan via info@fos-socsol.
be en ontvang het blad een jaar lang gratis!

� Word fan van fos op facebook, en vraag je vrienden 

om hetzelfde te doen! Discussieer mee over actu-

ele thema’s, maak kennis met andere fos-sympa-

thisanten, ontvang uitnodigingen voor allerlei acti-

viteiten en blijf op de hoogte van onze werking!

 www.facebook.com/fossocsol
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Willem de witte
Vrijwilliger/tolk
De wereld is ons dorp 

geworden, het is een 

multiculturele wereld, 

ook in België zelf. 

Daarvoor moeten we 

leren openstaan. Als ik 

de inzet en inspanningen 

zie van mensen uit 

het Zuiden om hun 

organisaties recht te 

houden, dan is dat voor 

mij een stimulans om ook 

zelf door te gaan.
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Voer	mee	campagne!

fos voert elk jaar een sensibiliseringscampagne, 

van begin maart tot eind juni. De ene keer voor 

waardig werk, de andere keer voor het recht op 

gezondheid. We stellen de campagne in maart 

aan het publiek voor.

Daarna gaan we aan de slag, met de hele socialisti-

sche beweging. Steeds meer deelorganisaties zetten 

hun schouders onder onze campagne en organiseren 

activiteiten om onze standpunten uit te dragen. En in 

juni stappen we naar de bevoegde politici. Want veran-

dering moet je afdwingen! 

 

We	hebben	ook	jouw	hulp	nodig!
Je kan ”klein” beginnen: hang een affiche op in je be-

drijf, op je school of voor je raam. Speld een pin op je 

jas of hang een magneet op je frigo.

Maar je kunt ook meer doen. Organiseer een film-

avond, een fototentoonstelling of een informatiena-

middag. Elk jaar ontwikkelen we nieuw campagnema-

teriaal voor wie iets wil doen. Bovendien staan er heel 

wat activiteiten op het programma.

Ga naar www.fos-socsol.be, klik op ‘campagne’ en 

ontdek wat jij kan doen. 
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willem de witte, vrijwilliger/tolk
Tolken doe ik heel graag, ook al vraagt dat 

wel wat inspanning. Ik vind het belangrijk 

dat mensen hier getuigenissen en verhalen 

kunnen horen van mensen uit het Zuiden. 

En ook omgekeerd, dat de bezoekers vra-

gen kunnen stellen en de werking van fos 

leren kennen, de organisatie die hen steunt. 

Tweerichtingsverkeer dus. Door dit te 

doen, leer ik meer over het verhaal van die 

mensen, over hun projecten, over de steun 

die ze krijgen om ook daar een vakbonds-

werking uit te bouwen. Bovendien leer 

ik ook vrijwilligers kennen van fos hier in 

België.

Voor	elk	wat	wils!

Kan je af en toe wat tijd vrijmaken,

in het weekend, in de week, of ’s avonds?

Ben je een talenknobbel en wil je tolken als

we buitenlandse gasten op bezoek hebben?

Of vertaal je liever teksten?

Of ben je een geboren verkoper en help je graag, elk jaar 

in de kerstperiode, onze wenskaarten te verkopen? Of 

stap je liever mee op straat in het heetst van de strijd 

en neem je graag foto’s? Of denk je nog aan andere din-

gen? Je hebt altijd wel een talent dat van pas komt! 

Op onze website en in onze e-nieuwsbrief vind je de 

activiteitenkalender met tal van activiteiten, waaraan 

jij je steentje kan bijdragen. Via onze e-nieuwsbrief 

vind je regelmatig een oproep voor vrijwilligers.

Zin	om	mee	te	doen?	
Neem dan contact op met info@fos-socsol.be en stel 

je talenten voor! Wij helpen je verder om je initiatief te 

verwezenlijken! 
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FRIEDA ARDIES
Ik wil voor anderen even goed doen 

als ik het zelf heb. Hier wil ik aan 

werken, aan het verbeteren van de 

levenskwaliteit van iedereen zowel 

hier bij ons, als in het Zuiden.
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Een	standje	
toesteken	

fos is aanwezig met een stand op lokale, 

provinciale en nationale activiteiten van de vele 

organisaties van de socialistische beweging.

Leg je vlot contacten, spreek je graag mensen 

aan, wil je hen graag motiveren om een petitie 

te ondertekenen of een actie te steunen? 

Dan kan je ons vergezellen op interactieve stands van 

fos. Neem contact op met fos (info@fos-socsol.be) om 

te weten waar en wanneer er een fos-stand bij jou in 

de buurt komt! 

Meehelpen op een stand betekent:

� Onze stand op een creatieve manier mee opstellen.

� Je fos t-shirt aantrekken en mensen motiveren om 

mee te doen!

� fos leren kennen van binnenuit.

� Mensen aanspreken.

� Onze petities, actiekaarten of charters laten onder-

tekenen door een ruim publiek.

� Het tijdschrift Fosfor en onze elektronische nieuws-

brief promoten.

Ben je lid van een lokale VIVA-SVV groep, VFG, Joetz, 

Linx+, een lokale sp.a-afdeling of een andere organisa-

tie? Dan kan je misschien een stand van fos zetten op 

één van de activiteiten van jouw vereniging!

Heb je zin om mee te helpen, om ook een fos-stand op 

te zetten tijdens een evenement bij jou in de buurt?

Laat het ons weten via info@fos-socsol.be en wij bezor-

gen je de activiteitenkalender en het nodige materiaal! 
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Kom	uit	je	kot
voor	fos

Je kan op eigen initiatief, alleen of in groep, 

fos helpen om onze partners in het Zuiden 

te ondersteunen. Ben je een lekkerbek? 

Dan organiseer je graag eens een Zuiderse 

kooknamiddag, of een solidariteitsmaaltijd.

Ben je sportief aangelegd? Dan krijg je 

misschien wel heel wat mensen op de been

voor een gesponsorde fietstocht! 

Beproefde recepten voor geslaagde activiteiten die 

een centje opbrengen: 

Stap 1 � Laat fos weten welke actie je wanneer en 

waar organiseert. Wij zijn blij met jouw initiatief en we 

kunnen je helpen het kenbaar te maken via onze infor-

matiekanalen. Kijk even na of je verzekerd bent zodat 

alles optimaal verloopt (zie p???)! Ter ondersteuning 

is er ook een activiteitenformulier te verkrijgen bij fos, 

info@fos-socsol.be.

Stap 2 � Informatie, materialen en ondersteuning om 

de actie vorm te geven kan je krijgen bij fos via 02 552 

03 00 of via info@fos-socsol.be. 

Stap 3 � De actie wordt uitgevoerd. Duid één verant-

woordelijke aan die het geld bijhoudt en de onkosten 

afrekent (meestal is dit de taak van de financiële ver-

antwoordelijke van de lokale fos-groep of je afdeling). 

Stap 4 � Na afloop stort je het volledige bedrag uiter-

lijk binnen een maand op de bankrekening van fos –

socialistische solidariteit. Bankrekeningnummer IBAN: 

BE 72 877594251416, BIC: BNAGBEBB. Vermeld van 

welke actie het geld komt. Je wacht het best tot je het 

volledige bedrag bij elkaar hebt. Samen met de afre-

kening stuur je ons ook het activiteitenformulier door. 

Stap 5 � Als je foto’s of een klein verslag hebt ge-

maakt, dan mag je dit zeker aan ons bezorgen! Dan 

kunnen wij jouw initiatief nog eens extra in de kijker 

zetten.

Om lokaal een gezond financieel beleid te voeren, 

komt fos niet tussen voor het dekken van verlieslaten-

de activiteiten, dat is de verantwoordelijkheid van de 

groep die organiseert. 
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jenny spiessens, Herk-de-Stad
Met onze ploeg vrijwilligers van SocSol Limburg brengen we 

het verhaal van fos naar buiten: met activiteiten tijdens de 

campagne, bij uitwisselingen, binnen samenwerkingsverban-

den zoals het Wereldfeest. Dankzij mijn engagement bij fos en 

de kans om verschillende projecten te bezoeken, kreeg ik ook 

inhoudelijk veel bagage om dit verhaal te vertellen.                         

albert de paep
 fos Kapellen
Ik kan het niet verdragen als 

mensen uitgesloten worden, 

noch in mijn gemeente, noch 

op wereldschaal.                 
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Bouw	mee	aan	de	
basis	met	educatieve	

activiteiten

fos beschikt over heel wat werkvormen 

en materiaal waarmee je iedereen kan 

aanspreken: grote en kleine groepen, jong

en oud, vrouwen en mannen. 

Wat	kan	je	zoal	doen?
Een fototentoonstelling, een filmavond, een quiz over 

de campagne, een vertelavond met vertellers van fos, 

een spel, een inleefavond over cultuur, de gewoontes 

en de strijd van andere landen, een informatiemoment 

over een bepaald thema, en zoveel meer…

Hoe	begin	je	eraan?
� Bekijk op www.fos-socsol.be onder ‘ontlenen’ en 

‘campagne’ met welk materiaal je aan de slag wil. 

Reserveer het ofwel per mail ofwel telefonisch.  Als 

vrijwilliger kan je gratis materiaal uitlenen. Het 

moet wel afgehaald en teruggebracht worden.

� Laat ons weten welke activiteit je uitwerkt, waar, 

wanneer, met wie en met hoeveel mensen. 

� Graag weten we ook hoe het verlopen is en wat je 

verder wil ondernemen!
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steven
duchateau
zetelt in
Gros Sint-Truiden
Ik vind onverschil-

ligheid het ergste 

wat er bestaat. 

Daarom is het 

belangrijk van 

mensen met de 

neus op de feiten 

te drukken en hen 

het belang van 

internationale soli-

dariteit te tonen.
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Zetel	voor	fos
in	de	GROS	van

je	gemeente

Ga eens na of er in jouw gemeente een

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-

samenwerking (GROS) werkzaam is.

In sommige gemeenten hebben deze raden een 

iets andere naam (GRIS, AROS, …). 

Je kan erin zetelen en op die manier fos

vertegenwoordigen in je gemeente. 

Zo help je mee het ontwikkelingsbeleid in je gemeen-

te bepalen en samenwerken met andere organisaties. 

Via de GROS bestaan er soms mogelijkheden om wer-

kingssubsidies voor je lokale fos-groep te bekomen. 

Daarmee kan je lokale activiteiten organiseren. Je kan er 

bijvoorbeeld affiches, flyers, vervoersonkosten, postze-

gels, telefoononkosten, materiaal,… mee betalen. Deze 

werkingssubsidies beheer je zelf met je groep. Er zijn 

per gemeente reglementen die je moet naleven.

Je mag jezelf enkel fos-vertegenwoordiger noemen als 

je bij fos bekend bent. Stuur een mail naar info@fos-so-
csol.be. Wij zorgen er dan voor dat je als fos-vertegen-

woordiger naar de GROS in je gemeente kunt stappen.

Veel GROS-raden verdelen ook projectsubsidies voor 

het Zuiden. Elke gemeente heeft een eigen reglement. 

Maar het komt er steeds op aan dat je een projectdos-

sier moet indienen. Als fos-vertegenwoordiger heb je de 

keuze uit het hele fos-programma.

Wij helpen je graag om je dossier op te stellen. Stuur 

een mailtje naar info@fos-socsol.be en wij gaan voor 

jou aan de slag.

 



fos - vrijwilligersbrochure 2012 - pag. 24

Sluit	je	aan	bij	
een	fos-groep

in	je	buurt

fos kan rekenen op de steun van een aantal 

groepen verspreid over heel Vlaanderen. De 

meeste vrijwilligers in zo een fos-groep zijn 

reeds actief binnen de socialistische beweging 

en/of de Noord-Zuidbeweging.

Op deze manier dragen ze hun steentje bij aan de ont-

wikkelingssamenwerking. Ze doen aan sensibilisering, 

aan politieke actie en aan fondsenwerving. 

Om een actuele lijst te krijgen van de fos-groepen, 

kan je best contact opnemen met de medewerkers op 

het fos-kantoor of mail naar info@fos-socsol.be. Is er 

een fos-groep in je buurt en wil je je graag aanslui-

ten? Dan ben je uiteraard welkom en dan staan we 

weer wat sterker!

Voorbeelden van wat lokale groepen reeds gedaan 

hebben: in Geraardsbergen zet men jaarlijks een fos- 

stand op tijdens de Kaaifeesten, in Destelbergen orga-

niseerde men met succes een gesponsorde fietstocht 

en in Limburg werkt men mee aan de Wereldfeesten.
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Richt	zelf	een	
fos-groep	op!

Voor het oprichten van een nieuwe fos-

groep, bestaat er natuurlijk geen recept dat je 

overal kan toepassen. Wel hebben we enkele 

bouwstenen waarmee je tot een volwaardige 

fos-groep kan komen.

� Kom regelmatig samen. Dit is belangrijk voor jouw 

engagement, maar ook voor dat van de mensen die 

je aanspreekt.

� Een fos-groep kan permanent zijn en het hele jaar 

doorwerken, maar dat hoeft niet. Je kan gerust een 

fos-groep oprichten die je voor een bepaalde peri-

ode in het jaar in het leven roept, bv. de campagne-

periode van april tot juni.

� Spreek binnen je eigen kennissenkring mensen 

aan van wie je vermoedt dat ze een Noord-Zuiden-

gagement hebben of hiervoor openstaan.

� Contacteer de verschillende organisaties van de so-

cialistische beweging voor medewerking: de lokale 

sp.a-afdeling, de VIVA-SVV groep, de VFG-afdeling, 

S-Plus, Linx+, enz…

� Nodig deze mensen uit voor een eerste fos-ont-

moeting bij jou thuis of in een zaaltje. Je kan gerust 

beroep doen op de mensen van het fos-kantoor om 

deze avond inhoudelijk te vullen.

� Spreek met de aanwezigen die avond af wat jullie 

engagement zal inhouden.

� Ga je verder? Dan is je fos-groep geboren! Laat dit 

aan het secretariaat van fos weten en wij zorgen 

voor een verrassing voor jou en je groep!

Wat	biedt	fos	jou?	
�	Ondersteuning door onze medewerkers.

� Mogelijkheid tot ontmoeting en contacten met 

mensen uit het Zuiden.

� Je wordt uitgenodigd op onze campagne-startdag 

en alle acties en activiteiten.

� Je maakt deel uit van een groep mensen die streeft 

naar waardig werk en gezondheid wereldwijd.
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Over	verzekering
en	vergoeding

Verzekeringen
Als uitgangspunt nemen we dat iedereen verzekerd 

moet zijn bij het uitvoeren van een activiteit.

� Voer je vrijwilligerswerk uit in opdracht van het nati-

onaal secretariaat van fos, dan ben je verzekerd via 

onze organisatie.

� Doe je een activiteit met een lokale fos-groep, dan 

moeten jullie een verzekering afsluiten voor die 

groep. Die kan je gratis krijgen via je provincie (zie 

www.vrijwilligerswerk.be). Deze verzekering geldt 

zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichame-

lijke ongevallen als rechtsbijstand. Elke organisatie 

kan een beroep doen op 100 verzekeringsdagen 

per jaar (1 verzekeringsdag staat voor 1 medewerker 

gedurende 1 dag) voor ‘occasionele’ medewerkers. 

Ook feitelijke groepen (groepen die eenmalig iets 

organiseren of geen statuut hebben) kunnen hierop 

een beroep doen.

Deze verzekering is verplicht en we verwachten dat jul-

lie ons een kopie van die verzekering doormailen! Niet 

vergeten!

Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligerswerk is onbezoldigd, maar indien je op 

vraag van fos werkt als vrijwilliger (bv. als tolk), dan zal 

fos je vergoeden voor gemaakte kosten en diensten. 

� Verplaatsingskosten openbaar vervoer tweede klas 

(met je tickets als bewijs) of kilometervergoeding 

van de auto op forfaitaire basis (hiervoor kan je een 

invulformulier krijgen als onkostenbewijs).

� De dienstenvergoeding is forfaitair met een maxi-

male vergoeding per dag.
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Contacteer	ons
fos - Socialistische Solidariteit

Grasmarkt 105/bus 46 I 1000 Brussel

tel. (+32) (0)2 552 03 00 I fax (+32) (0)2 552 02 96

info@fos-socsol.be I www.fos-socsol.be

fos ligt vlak bij het Brusselse Centraal Station. Vanaf het per-

ron neem je de (rol)trap naar boven; vervolgens neem je de 

brede centrale trap, die uitgeeft op de lokettenzaal. Je gaat 

links van de loketten buiten, steekt in dezelfde richting de 

straat over en neemt de passage doorheen hotel ‘Le Méri-

dien’. Aan het einde van die passage ga je rechtsaf; 50 meter 

verder kom je aan de Grasmarkt. Ga de Agora-galerij binnen, 

loop tot de middenruimte en kijk naar boven. Dan zie je in 

de hoogte het bordje ‘Bureaux - Kantoren’ hangen. Volg de 

aangegeven richting en dan kom je bij de liften. Neem de lift 

tot op de 4de verdieping en ga links. Je loopt rechtdoor tot op 

de glazen fos-deur.

FISCAAL ATTEST
Persoonlijke giften, waarvoor een fiscaal attest 

verkrijgbaar is vanaf 40 Eero, kunnen gestort 

worden op:

IBAN BE16 0000 0000 7474,
BIC BPOTBEB1
t.a.v fos vzw

Grasmarkt 105/46

1000 Brussel



Vrijwilliger bij fos-socialistische solidariteit, mijn engagement voor het Zuiden

fos - socialistische solidariteit
Grasmarkt 105/46 | 1000 Brussel
tel 02 552 03 00 | fax 02 552 02 96
info@fos-socsol.be | www.fos-socsol.be


