oprichting van de

VRIENDEN VAN DE UMB
Het is nu zomer 2019. Al enige tijd zitten we met een plan in ons hoofd, en nu gaan we
de stap zetten. We gaan de "Vrienden van de Universiteit voor het Maatschappelijk
Belang" oprichten.
Rondom ons zijn er heel wat verenigingen en organisaties met gelijklopende
maatschappelijke opinies en engagementen. We gaan hen erover aanspreken om aan te
sluiten bij een gemeenschappelijke kring. Wat we voor ogen hebben is een cirkel van
maatschappelijke bewegers die zich betrokken voelen bij de werking van de UMB én
betrokken bij elkaar. Aan professionele organisaties vragen we 500 euro per jaar, aan
vrijwilligersverenigingen 200 euro. Het doel is tweeledig:
- De UMB ontvangt geen vaste subsidies. De vrienden kunnen door hun inbreng onze
financiële situatie leefbaar houden. Op deze manier bouwen we ook aan een gedeeltelijke
financiële onafhankelijkheid. Zo behouden we onze vrije stem.
- We kweken een vriendschapsband tussen organisaties die het hart op dezelfde
(juiste) plaats hebben liggen.

Het is voor de organisaties en verenigingen het eenvoudigste als ze het aansluitingsgeld in de rekeningen inschrijven bij de lidgelden.
Wat bieden we aan de organisaties en verenigingen aan?
- We vermelden de naam van de organisatie op de openingspagina van onze website.
- De personeelsleden en RvB mogen gratis naar de gespreksavonden van het Genootschap de Volle Maan komen (dit is de werkgroep vorming).
- We vermelden de (hiervoor geschikte) activiteiten van de organisaties op de Sociale
Kalender.
- De UMB kan een mailing doen van die activiteiten.
- We kunnen na een activiteit meehelpen aan een grotere weerklank in de pers. Enerzijds
kunnen we vanuit de UMB zelf de pen ter hand nemen als burgerjournalist, anderzijds
kunnen we ondersteuning geven bij een gemeenschappelijk persinitiatief. Het kan onze
megafoon ook versterken als we vanuit verschillende actoren samen standpunten naar de
pers brengen.
- Er is een jaarlijks netwerkmoment om de verenigingen dichter bij elkaar te brengen
en te vermijden dat ieder vanop een eiland werkt.
- Op termijn een nieuwsbrief.
Als je nog bijkomende suggesties hebt: laat maar weten!
Namens de UMB,
Felix Bergers,
coördinator
rekeningnummer UMB: BE56 9731 1152 6388

