
Info ACLVB 
 

ACLVB bedankt de Non-Profit medewerkers ! 
 
 
De ACLVB Non-Profit campagne start opnieuw na twee jaar COVID pandemie! 
De Liberale Vakbond ACLVB voert vanaf 12 mei 2022 een sympathieke campagne voor zorgverleners en welzijnswerkers. 
De ACLVB wil hen bedanken voor hun dagelijkse bijdrage aan onze samenleving. 
Tijdens de maand mei zal de ACLVB zorginstellingen bezoeken en dankkaartjes verspreiden. 
Bedankt ! 
Werknemers uit de Non-Profit verdienen allemaal onze dank. Niet in het minst voor hun inzet tijdens de afgelopen 
Covidpandemie, waar nogmaals duidelijk werd dat de verschillende non-profitsectoren essentieel zijn in onze maatschappij. 
• Wat zou je doen zonder de kinderbegeleider die de hele dag je kleine spruit opvangt als je moet gaan werken? 
• Wie vindt het niet belangrijk dat de thuisverzorg(st)er/thuisverple(e)g(st)er langskomt om je ouders bij te staan, zodat ze 

langer in hun eigen stek kunnen blijven wonen? 
• Wat zouden we doen zonder de begeleiders die kwetsbare groepen of personen met een beperking bijstaan? 
• Is het geen opluchting om na een operatie de verpleegkundige of zorgkundige te zien die de pijn wat komt verzachten? 
• En als het echt niet anders kan, is er nog de residentiële zorg waar dag en nacht mensen klaar staan! 

Uitdagingen ! 
We hebben de afgelopen periode mooie stappen gezet dankzij de 
verschillende federale en regionale akkoorden, maar het werk is niet af : 
• Het ziekenhuispersoneel is nauwelijks bekomen van de pandemie en 
moet nu extra inspanningen doen om de uitgestelde zorg in te halen. 
• Zorgpersoneel is nog steeds een schaars goed op de arbeidsmarkt. 
• De huidige crisis in de kinderopvang laat niemand onberoerd en vereist 
een omwenteling in de sector. 
• De wachtrijen voor persoonsvolgende budgetten en bijbehorende zorg 
zijn nog steeds ellenlang. 
• De stijgende brandstofprijzen impacteren niet in het minst de gezinszorg 
en thuisverpleging. 

De uitdagingen voor de zorg- en welzijnssector zijn dus nog enorm. Ze vragen elke dag aandacht en bijsturing. In de maand 
mei verwennen we daarom speciaal onze zorgsector! 
Jobs, eerlijke verloning en leefbaar werk ! 
De ACLVB blijft ijveren voor bijkomende jobs, die er moeten voor zorgen dat de werkdruk omlaag kan. We blijven ook 
inzetten op een eerlijke verloning en werkbare werkomstandigheden, met aandacht voor maatregelen die een sociaal en 
familiaal leven mogelijk maken. 
Bij ons ben je in goede handen ! Bij de ACLVB sta jij centraal ! 
De Liberale Vakbond informeert zijn leden snel en regelmatig over de actualiteit in de Non-Profit sector. We stellen daarbij 
diverse publicaties ter beschikking en houden ze steeds up-to-date. Meer info vind je op : 
https://www.aclvb.be/nl/sector/non-profit-en-onderwijs.  
Een persoonlijke aanpak vinden 
we belangrijk, net zoals onze kernwaarden: vrijheid, 
solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. We 
willen je ook bijstaan in je leven naast je job. Van fiscaliteit 
tot huurwetgeving, van premies tot digitale 
ondersteuning,... Meer info hieromtrent vind je op : 
https://www.aclvb.be/nl/werktmetjemee. 

Vrije visie, eigen stem 
 

V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. Vrij van zegel, art. 198.7 WT. 

https://www.aclvb.be/nl/sector/non-profit-en-onderwijs
https://www.aclvb.be/nl/werktmetjemee
http://www.aclvb.be/nl/werktmetjemee


aclvb | liberale vakbond aansluitingsformulier 
Algemene gegevens (drukletters a.u.b.) zone secretariaat 

naam voornaam 

straat nr. bus postnr. gemeente 
 

rijksregisternr. (achterkant identiteitskaart) geslacht  ○ man  ○ vrouw 
 

geboortedatum ○ ○ 

 
nationaliteit 

 

taal  ○ Nederlands  ○ Frans 
 

burgerlijke staat naam partner 
 

rekeningnr. IBAN BIC 
 

telefoonnr. gsm 
 

e-mail privé e-mail werk 
 

Professionele gegevens naam werkgever 

adres 

in dienst vanaf ○ ○ ondernemingsnummer ○ ○ 

 

paritair comité sector bedrijf 
 

voltijds  ○ ja  ○ nee zo nee, ik werk ........................ aantal uren/week voltijdse tewerkstelling in mijn bedrijf is .......................... aantal uren/week 

○ arbeider  ○ bediende  ○ kader  ○ volledig werkloos  ○ student  ○ andere 

Aansluitingsgegevens ik wil aansluiten in de zone waar ik ○ woon  ○ werk 

datum aansluiting ○ ○ overgekomen van  ○ ACV  ○ ABVV  ○ nieuw lid 
 

en daar aangesloten van ○ ○ tot ○ ○ 
 

betalingswijze lidgeld ○ domiciliëringsopdracht ○ overschrijving ○ bestendige opdracht 

handtekening lid 

 
Uw gegevens worden door de ACLVB op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met 
het oog op onze dienstverlening. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te raadplegen of te verbeteren. 

 

Mandaat SEPA Europese domiciliëring terugkerende invordering (Business to Customer) 

Door dit mandaat te tekenen, staat u ACLVB toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe uw rekening te debiteren volgens de instructies van 
ACLVB. U hebt recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die u met haar getekend hebt. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd 
worden binnen de 8 weken volgend op de datum van het debet van uw rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan uw mandaat. 

 

GEGEVENS REKENINGHOUDER (in te vullen door schuldenaar) 
 

naam  ................................................................................................................................................................................................... 

 
adres  ................................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................................................... 

 
rekeningnummer: 

 
IBAN 

BIC 

naam lid (indien rekeninghouder ≠ lid).......................................................................................................... 

 
opgemaakt te ...........................................handtekening 

 
datum ........................................................................................ 

GEGEVENS SCHULDEISER 
 

naam: ACLVB 
 

schuldeiseridentificatie: BE66 007 0850330011 
 

adres: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België 
 
 
 

VOORBEHOUDEN VOOR ACLVB 

reden domiciliering: lidgeld voor lidnummer 
 

............................................................................................................................................................. 

 
mandaatnummer 

 
Gelieve het bovenstaande formulier terug te bezorgen aan uw ACLVB-kantoor. Bij stopzetting van de domiciliëring dient de schuldmandataris (ACLVB) verwittigd te worden. 
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