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Vrijwilligers gezocht

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bepaalde taken willen opnemen rond
fondsenwerving en communicatie. Interesse? Bekijk dan zeker onze
vacatures.

Vrijwilligersvacature medewerker communicatie

Vrijwilligersvacature fondsenwerver

AHOSA vzw in actie
AHOSA vzw heeft de laatste maanden niet stilgezeten.

Deelname project velowalker
Op uitnodiging van Natuurpunt NP CVN Zoniënwoud konden
slechthorende/dove mensen gratis deelnemen aan een wandeling in de ‘Doode
Bemde’ in Oud-Heverlee.

Lees hier het verslag

Infoavond medische ontwikkelingen
Op dinsdag 22 september mochten we eindelijk terug een live activiteit
organiseren en die was volledig coronaproof.

Lees hier het verslag

Deelname VLOT
Op maandag 19 oktober nam AHOSA Vzw deel aan het overleg met VLOT Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid - waarin Inter en ABB – Agentschap
Binnenlands Bestuur - de vernieuwde toegankelijkheidstoepassing voorstelden:
een weergave van de feitelijke toegankelijkheid als een interactief gebeuren.

Lees hier het verslag

Toegankelijkheidsoverleg VRT
Naar jaarlijkse gewoonte nam AHOSA vzw deel aan het
toegankelijkheidsoverleg van de VRT.

Lees hier het verslag

Deelname Noozo-Forum
NOOZO (Niet Over Ons Zonder Ons) is een Vlaamse adviesraad Handicap en
bestaat in december 2 jaar. Ook AHOSA vzw is lid van NOOZO.
Het tweejarig bestaan was een mooi moment om om tijdens een forum de
banden tussen ervaringsdeskundigen en beleidsmakers op het Vlaams niveau
te versterken.

Lees hier het verslag

Webinars: financiële tegemoetkomingen
De kop is eraf, onze allereerste webinars zijn een feit.

Marit Mellaerts en Kristien Dierckx, beleidsmedewerkers tegemoetkomingen bij
het Vlaams Patiëntenplatform, wezen ons op 1/12 de weg door het doolhof van

federale maatregelen. op 8/12 vertelden ze ons meer over de Vlaamse
maatregelen.

De schrijftolk zorgde voor live ondertiteling.

Voor onze leden
Tijdschrift in een nieuw jasje
Ons tijdschrift boordevol interessante artikels over lawaai, tinnitus,
toegankelijkheid, hoorhulpmiddelen, cochleaire implantaten,… zal er vanaf
januari anders uitzien. Als lid van AHOSA vzw krijg je ons tijdschrift
driemaandelijks in de brievenbus.

ik wil graag lid worden

Lidgeld vanaf 2021
Vanaf januari 2021 passen we ons lidgeld een beetje aan.

Nieuwe tarieven:
•

€ 20 voor een persoonlijk lidmaatschap

•

€ 25 voor een lidmaatschap voor het ganse gezin

•

€ 35 voor organisaties/een erelidmaatschap

Activiteiten
Save the date
Op dinsdag 9 februari 2021 organiseren we alweer een webinar met als thema:
'Hoe omgaan met stress en vermoeidheid'. We nodigen Prof. dr. Elke Van Hoof
uit om deze webinar te verzorgen.

Meer info volgt in een volgende Nieuwsflits en op onze website.

Voorjaar 2021
Door dit ‘raar jaar’ kunnen we geen fysieke bijeenkomsten organiseren maar
toch willen we er alles aan doen om met jullie in contact te blijven.
Hou onze website www.ahosa.be goed in het oog om steeds up to date te zijn.

We organiseren de komende maanden webinars (een webinar is een live
uitzending waarbij deelnemers online een presentatie of voorstelling mee
kunnen volgen.) Een laptop/tablet/smartphone met een camera en luidsprekers
volstaat om deel te nemen.

Dit is op dit moment de enige veilige oplossing om jullie te blijven informeren,
om onze expertise met jullie te delen en om professionele mensen aan bod te
laten komen tijdens een sessie.
Daarom vragen we jullie om ook steeds om de agenda https://ahosa.be/agenda
op te volgen via onze website of sociale media.

Steun AHOSA vzw
Ook voor AHOSA vzw is het een moeilijk jaar geweest. We kunnen steeds alle
financiële steun gebruiken. Kijk hieronder hoe je dat kan doen.

Doe je een gift? In 2020 bedraagt de
belastingvermindering 60%
AHOSA vzw is een door het Ministerie van Financiën erkende vereniging
gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van meer dan € 40
per kalenderjaar.
Je ontvangt je fiscaal attest in het volgend kalenderjaar. Een gift van € 40 of
meer geeft een belastingvermindering van 45%. Concreet wil dit zeggen dat,
als je 40 euro aangeeft, je 18 euro belastingvermindering krijgt.

Voor giften gedaan in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60 % van het
werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Je kunt een éénmalige gift overmaken via een overschrijving op de algemene
rekening van AHOSA vzw : BE26 4400 3464 4129 met als mededeling: Gift.

Je kunt je bank een doorlopende opdracht geven. Als je bijv. 5 euro per maand
stort, kan je op het einde van het jaar een fiscaal attest krijgen.

Steun ons gratis via Trooper
Huh? Gratis onze vereniging steunen? Hoe kan dat?
Wel, dat kan via de Trooperpagina van Ahosa vzw. Voor je jouw bankkaart
bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze van Ahosa
vzw.
2. Op deze pagina staan links naar webshops.
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de
webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal
shopt, zonder €1 extra uit te geven.

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw
vereniging. Iedereen blij!

Ontdek hieronder de voordelen van een
lidmaatschap!
Waarom lid worden van AHOSA vzw
•

Je ontvangt alle uitnodigingen voor activiteiten

•

Je hebt een voordeeltarief op onze activiteiten

•

Je blijft op de hoogte van alles wat met gehoor te maken heeft via ons 3maandelijks tijdschrift “De Nieuwsbrief”

•

Je ontvangt onze Nieuwsflits automatisch in je mailbox

•

Je steunt onze werking en draagt je steentje bij tot de integratie en
participatie in de maatschappij van slechthorende/dove personen die
communiceren in gesproken taal

Hoeveel kost een lidmaatschap vanaf 1/1/2021?
•

€ 20 voor een persoonlijk lidmaatschap

•

€ 25 voor een lidmaatschap voor het ganse gezin

•

Erelid word je vanaf € 35

Word lid in slechts 2 stappen!
1. Vul het lidmaatschapsformulier in
2. Je lidmaatschap gaat in na ontvangst van betaling
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