
LIDMAATSCHAP 2022 

Beste

Bij MS-Liga Vlaanderen zetten we, personeel en vrijwilligers, ons in voor een maximale levenskwaliteit 
voor iedere persoon met MS en zijn omgeving. 

Onze voornaamste doelstellingen:
• informeren
• sensibiliseren
• psychosociale begeleiding
• financiële ondersteuning
• belangenverdediging
• lotgenotencontact
• wetenschappelijk onderzoek steunen

Ben je lid van MS-Liga Vlaanderen vzw, dan kan je rekenen op gerichte ondersteuning en een aantal 
voordelen. We sommen ze even kort voor je op:

Lid - persoon met MS, partner of gezinslid Lid - vrijwilliger en/of sympathisant

Ben je persoon met MS (of partner, of gezinslid), 
dan heb je recht op gratis sociale dienstverlening 
van onze gespecialiseerde maatschappelijk wer-
kers. 

Betaal je lidgeld als vrijwilliger en beschikken we over 
jouw vrijwilligersovereenkomst, dan ben je verzekerd 
via onze vrijwilligersverzekering.

Je kan als persoon met MS een gepersonaliseerd 
pasje aanvragen voor snellere toegang tot sanitaire 
voorzieningen.

Vrijwilligers kunnen met vragen en voor ondersteu-
ning terecht bij Katrien en Yvonne via 
vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be

Ervaar je financiële moeilijkheden, dan heb je mogelijk 
recht op financiële steun vanuit het Solidariteitsfonds 
(mits je voldoet aan de voorwaarden). Zo kan je een 
gratis lidmaatschap krijgen en gratis deelnemen aan 
de door MS-Liga Vlaanderen georganiseerde activitei-
ten.  

Sympathisanten kunnen met vragen en voor onder-
steuning terecht bij secretariaat@ms-vlaanderen.be

Je geniet als persoon met MS van onze aanmoedi-
gingspremie voor sporten en bewegen
(max. € 25 per kalenderjaar).

 Je kan gratis deelnemen aan onze vormingsmomen-
ten voor vrijwilligers waardoor je je kan inzetten in 
een begeleidende rol voor personen met MS.

Je wandelt gratis mee met de activiteiten van wandel-
clubs Moving Spirit en Walkie Talkies.

   /

Je kan je verhaal eens kwijt of gezellig babbelen 
met mensen uit jouw regio tijdens lotgenotencontact 
of tijdens een huisbezoek.

  /

Je kan (als persoon met MS of begeleider) deelnemen aan activiteiten in Vlaanderen (weekje aan zee, week-
ends voor jongeren met een familielid met MS, cognitietrainingen, …), bij de lokale en provinciale afdelingen 
(infodagen, ontspanningsnamiddagen, gespreksgroepen, …) en/of binnen de groep van de Jongerenwerking 
(tot 35 jaar).

Je ontvangt als lid driemaandelijks het tijdschrift ‘MS-Link’ met nieuws over sociaal beleid, activiteiten, de me-
dische wereld, kortingen, … en onze tweejaarlijkse bijlage ‘WOMS-Info’ met gespecialiseerde informatie over 
wetenschappelijk onderzoek naar MS.

Je geniet als lid van speciale kortingen zoals 20% korting bij VAB-pechverhelping en de daaraan verbonden 
voordelen.

Je ontvangt gratis onze elektronische nieuwsbrief met interessante info en weetjes over actuele thema’s. 
Schrijf je hiervoor in via de website: www.ms-vlaanderen.be



Hoe word je LID?
2021 Praktisch

Het lidgeld bedraagt voor elk lid (per individu)
 € 20. 
Elk lidmaatschap loopt vanaf de datum van betaling in 
dat jaar tot 31/12 van dat jaar, dus per kalenderjaar.

Stort per individu € 20 op het rekeningnummer
BE30 0011 3608 4511
met in de mededeling ‘LIDGELD 2022 + 
voornaam & naam van het lid’.
Stort begin januari, zodat je meteen in orde bent met 
je lidgeld en direct kan genieten van de dienstverle-
ning en MS-Link. Stort je voor meerdere personen van-
uit één rekeningnummer, vermeld dan zeker telkens 
de naam van het lid.

Heb je vragen, ontvang je na je betaling geen MS-Link (februari-mei-augustus-november), twijfel je of je
lidmaatschap in orde is, ... ? Eén adres: secretariaat@ms-vlaanderen.be, tel. 078/48 20 82.

Wens je een contactname of huisbezoek van een van onze maatschappelijk werkers, dan neem je best zelf
contact op via www.ms-vlaanderen.be/contactaanbod.

Bedankt en welkom bij MS-Liga Vlaanderen! Wij staan klaar voor jou en je familie!

Maria Torfs      Luc De Groote
Voorzitter MS-Liga Vlaanderen    Algemeen directeur 
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