
HERINNERING: JOUW LIDMAATSCHAP IN 2022 

Beste

Vorig jaar (in 2021) was je lid van MS-Liga Vlaanderen. Wij danken je graag voor jouw vertrouwen in onze 
organisatie. 

Een lidmaatschap bij MS-Liga Vlaanderen is geldig voor 1 kalenderjaar. Vandaar dat we je graag deze vrien-
delijke herinnering sturen om jouw lidmaatschap voor 2022 in orde te brengen. Zo kan je blijven genie-
ten van de lidmaatschapsvoordelen (maatschappelijke dienstverlening, VAB-pechverhelping, sportpremie, 
vrijetijdsactiviteiten, …), waaronder ook ons ledentijdschrift MS-Link en ons medisch-wetenschappelijk 
magazine WOMS-info.

Een lidmaatschap voor slechts € 20,00 per kalenderjaar
Het lidgeld bedraagt voor elk lid (elk individu) €20,00. Elk lidmaatschap loopt vanaf de datum van betaling 
in dat jaar tot 31/12 van dat jaar, dus per kalenderjaar. 

Hoe word je lid van MS-Liga Vlaanderen? 
Jouw lidmaatschap in orde brengen kan op 3 verschillende manieren, afhankelijk van jouw eigen voorkeur 
en mogelijkheden. Graag sommen we ze even voor je op. 

1. Jouw lidmaatschap nu ook digitaal

 Jouw lidmaatschap kan nu ook digitaal verlengd worden: snel, gemakkelijk en volledig veilig op ons 
vernieuwd online platform. Surf naar https://samen.ms-vlaanderen.be en klik rechts bovenaan op  
‘Lid worden’. Op de lidmaatschapspagina klik je vervolgens op “IK WIL LID WORDEN” en vul je jouw per-
soonsgegevens in. Daarna word je automatisch doorverwezen naar de betaalpagina, waar je het lidgeld 
veilig kan betalen. 

2. Jouw lidmaatschap via een overschrijving 

 Stort het lidgeld van €20,00 op ons rekeningnummer BE30 0011 3608 4511 met in de mededeling 
‘LIDGELD 2022 + voornaam & naam van het lid’. Stort je voor meerdere personen vanuit 1 rekening-
nummer, vermeld dan zeker telkens de naam van het lid.

3. Jouw lidmaatschap via een permanente opdracht (PO)

 Jouw lidgeld kan ook gestort worden via een permanente opdracht (PO) die je bij jouw bank hebt 
lopen. Indien dit in jouw geval zo is, is je lidgeld wellicht reeds gestort. Bedankt hiervoor! Graag geven 
we nog even een tip mee: leg je PO vast in december of begin januari. Zo is jouw lidmaatschap in orde, 
onmiddellijk bij de start van het nieuwe jaar! 

Bedankt voor je interesse in onze organisatie, wij hopen alvast om jou dit jaar (opnieuw) te mogen verwel-
komen bij MS-Liga Vlaanderen! 

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