
Beste

Een nieuw kalenderjaar staat weer voor de deur. Het ideale moment om de hernieuwing van jouw lidmaatschap bij MS-Liga  
Vlaanderen onder de aandacht te brengen. Als patiëntenorganisatie zetten wij, personeel en vrijwilligers, ons in voor personen met 
MS en hun naasten. We zorgen voor begeleiding en ondersteuning op maat waar nodig. 

Jij was in 2022 lid van MS-Liga Vlaanderen. Wil je ook in 2023 graag lid blijven? Dan kan je rekenen op gerichte ondersteuning 
en een aantal nieuwe (!) voordelen. 

LIDMAATSCHAP 2023

Gratis dienstverlening 
door één van onze maatschappelijk 

werkers (zitdagen, online consul-
taties, telefonisch, via chat, huisbe-

zoeken, …)

Deelname aan activiteiten 
Blijf op de hoogte van de activitei-

ten in jouw regio (vakantie aan zee, 
ontspanningsnamiddagen, infoses-

sies, Jongerenwerking, …)

6 gratis tijdschriften/jaar
4 edities van ons ledentijdschrift 

MS-Link en 2 edities van ons weten-
schappelijk magazine WOMS-Info 

Ledenvoordelen 
Geniet van unieke ledenvoordelen 
zoals de sportpremie, de sanitaire 

pas en het Solidariteitsfonds

Nieuwsbrief 
Maandelijkse elektronische nieuws-

brief met tips en seintjes van de 
sociale dienst en updates over MS 

en onze werking

Kortingen bij partners
Geniet van tal van kortingen bij 

bekende partners (zoals kleding- en 
doe-het-zelfzaken, attractieparken, 

abonnementen, ...)

NIEUW!

Lori
“Met mijn 
maatschappelijk 
werker sta ik er 
sterker voor 
dan ooit”



Word of blijf lid via ons digitaal platform! 
Ons online platform biedt je de mogelijkheid om jouw lidmaatschap snel, eenvoudig en volledig veilig op een digitale 
manier in orde te brengen. Hoe doe je dat? 

1. Surf naar ons online platform https://samen.ms-vlaanderen.be  

2. Heb je al een account?  
• Log in met je e-mailadres en wachtwoord. Ben je je wachtwoord vergeten? Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’.
• Klik rechtsboven op jouw account en vervolgens op ‘Mijn lidmaatschap’. 
• Betaal je lidgeld voor 2023. 

3. Heb je nog geen account (bv. omdat je vorig jaar via overschrijving betaald hebt, omdat je nog geen lid bent, …)?
• Klik op ‘Lid worden’ (rechtsboven in de menubalk op de homepagina). 
• Eens je op de lidmaatschapspagina bent, scrol je wat naar onder en klik je op ‘Ik wil lid worden’. 
• Vul de gevraagde gegevens correct in. 
• Betaal je lidmaatschap voor 2023. Je komt terecht op de welkomstpagina én ontvangt nog een bevestigingsmail. 
• Er is nu automatisch ook een account voor jou aangemaakt. Hierin kan je steeds je gegevens raadplegen en je 

lidmaatschap verlengen. Om dit account te finaliseren zal je van ons ook nog een e-mail ontvangen.

Wil je graag een uitgebreidere handleiding over hoe je digitaal je lidmaatschap in orde brengt? Dan kan je terecht op  
https://samen.ms-vlaanderen.be/nl/handleiding-jouw-lidmaatschap-nu-ook-digitaal. 

Belangrijk om te weten! 

 Begin december ontvang je via e-mail nog een herinnering van MS-Liga Vlaanderen dat je je lidgeld digitaal kan be-
talen. Via de link in die e-mail breng je je lidmaatschap in enkele klikken in orde via ons online platform. 

 Je kan je lidmaatschap ook nog steeds verlengen of aanmaken via overschrijving. Stort dan BEGIN JANUARI, per indi-
vidueel lid, €20 op het rekeningnummer BE30 0011 3608 4511 met in de mededeling ‘LIDGELD 2023 + voornaam 
+ naam van het lid’.   

Nog vragen? 
Heb je nog vragen? Ontvang je na je betaling geen MS-Link (februari-mei-augustus-november)? Twijfel je of je lidmaat-
schap in orde is? Je kan ons telefonisch bereiken via 078 48 20 82 of via e-mail naar secretariaat@ms-vlaanderen.be.

Wij hopen alvast om jou in 2023 (opnieuw) te mogen verwelkomen als lid bij MS-Liga Vlaanderen. Wij staan klaar voor jou 
en je omgeving! 

Warme groeten

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