De activiteiten en diensten van de Gezinsbond zijn interessant voor alle gezinnen. Via een
samenwerking met het Fonds Vrijetijdsparticipatie zetten wij de deuren van onze werking open voor
gezinnen die we vaak niet (kunnen) bereiken, zoals gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Kwetsbare gezinnen kunnen lid worden van de Gezinsbond voor 8 euro per jaar. Als lid heb je recht
op heel wat kortingen, bijvoorbeeld op je energiefactuur, telefonie, aankopen en activiteiten in jouw
buurt. Je kan ook gebruik maken van de verschillende diensten, zoals de babysitdienst en de sociaaljuridische dienst. Om de veertien dagen valt de gezinskrant 'De Bond' in de bus. Verder verdedigt de
Gezinsbond de belangen van de Vlaamse gezinnen.
Praktisch
•

•

•
•

Via de website van het Fonds Vrijetijdsparticipatie vraagt jouw vereniging het lidmaatschap
voor een gezin aan. Je vult het bestelformulier + de ledenfiche van de Gezinsbond in. Deze
ledenfiche verstuur je naar ledendienst@gezinsbond.be.
De ledendienst stuurt je de betaalinformatie door. Wanneer het gezin een e-mailadres heeft,
vul je dit tijdens je bestelling in het opmerkingenveld in. De betaalinfo wordt dan rechtstreeks
naar het gezin verstuurd.
Gezinnen hebben recht op een korting van 80% en betalen € 8 voor een gans jaar. Wie zich
nu nog aanmeldt, wordt lid voor 2016 + 2017.
Na betaling ontvangt het gezin de lidkaart.

Interessante data
•

28/08/'16 Kinderfestival Schorriemorrie in het provinciaal recreatiedomein De Schorre te
Boom. Tickets te bestellen via het Fonds aan € 1 per persoon. Kinderen t.e.m. 3 jaar = gratis.

•

16/10/'10 Gezinsdag 'Energiek Mechelen' met activiteiten in verschillende trekpleisters van de
stad: Technopolis, het Speelgoedmuseum, de Ketnetband enz. Per gezin kies je één van
deze locaties en de rest van de dag vul je aan met andere activiteiten.
Tickets te bestellen via het Fonds aan € 2,40 voor leden + € 3,80 voor niet-leden. Kinderen
t.e.m. 12 jaar = gratis.
Vanaf 8/08 vind je meer informatie op de website van het Fonds Vrijetijdsparticipatie.

Hopelijk kunnen wij het komend jaar iets betekenen voor de gezinnen die leven met een beperkt
inkomen.
Met bijkomende vragen, kan u terecht bij Tina Van Eyken (02 507 88 37) of bij de collega's van het
Fonds Vrijetijdsparticipatie via info@fondsvrijetijdsparticipatie.be

Met vriendelijke groeten
Tina Van Eyken | Gezinsbond voor iedereen
T 02-507.88.37

