ZO WAS
2016!
11 000 bestuursleden organiseren ruim 53 000 KVLVactiviteiten voor meer dan 92 000 leden verspreid
over meer dan 900 lokale groepen en 98 gewesten.
310 Agrabestuursleden richten meer dan 420 samenkomsten beroepsvorming in voor 9 000 Agravrouwen
in 19 Agraregio’s en 8 sectorwerkingen.

Meer dan 11 000 enthousiaste vrijwilligers zetten
zich, samen in groep, belangeloos in voor KVLV
en voor elkaar. Met veel energie werken ze plaatselijk aan het ‘samen delen’ verhaal, laten ze alles
vlekkeloos verlopen in hun KVLV-groep en zorgen
ze voor een warme samenleving in hun dorp.

MEIMAAND IS DEELMAAND!
KVLV-groepen zetten in mei hun schouders onder maar liefst
144 ShareFairs en organiseren nog eens 40 ShareFairs buiten
de campagneperiode. Stuk voor stuk gezellige evenementen
waar mensen geven, delen, ontmoeten. Na drie jaar staat de
ShareFair-teller op … 600!

#KVLV #VRIJWILLIGERSWEEK
Het is fijn vrijwilligen in KVLV! KVLV- en KVLVAgragroepen tonen dat en delen hun mooiste foto’s
op facebook, tijdens een korte maar krachtige social
mediacampagne. KVLV dankt haar vrijwilligers voor
hun fantastische inzet en engagement en trakteert
hen op een gezellige picknick.

Op 9, 10 en 11 juli
vindt de unieke kunsten plattelandsroute
Kunst op het hof
plaats in de prachtige
streek van HamontAchel en Neerpelt.
KVLV wil evolueren naar
een vereniging met een
open en divers karakter.
Lokale groepen reflecteren over deze houding en
krijgen ondersteuning via
een uitgekiend kadervormingstraject. Op de KVLVkaart voegen we bewust
de zinnen toe: ‘Welkom
bij alle KVLV-groepen’
en ‘Deze kaart is strikt
persoonlijk. Hiermee ben
je welkom bij alle KVLVgroepen’.

KVLV staat open voor kansengroepen. Lokale groepen nemen initiatieven en
stappen naar deze groepen.
Samenwerkingsverbanden
ontstaan tussen asielcentra en KVLV-groepen in de
buurt. Vrouwen feesten samen, leren elkaar kennen en
organiseren praktische workshops. In Stikkie naaiatelier
te Tienen ontmoeten vrouwen uit een vereniging waar
armen het woord nemen en KVLV-vrouwen elkaar om
samen te naaien. In september start het ‘Mama’s depot’
in Bertem. KVLV en het OCMW werken samen om
baby- en kinderspullen te verzamelen en te herverdelen aan moeders die het minder breed hebben. Het zijn
maar enkele van de gastvrije en solidaire initiatieven
die KVLV-groepen nemen.
Vier KVLV-vrouwen
reizen samen met
Trias-ambassadrice
Ella Leyers en andere
Trias-sympathisanten
naar El Salvador. Ze
maken er kennis met
de projecten van Trias
en verblijven bij een
Salvadoraans gastgezin.

Naast de ShareFairs groeien er stilaan
geef- en deelinitiatieven met een vast
karakter in KVLV-groepen.

Meer dan 20 KVLV-groepen steunen de actie ‘Stop geweld
op vrouwen’, haken witte lintjes, posten foto’s op facebook
en laten zien dat ze geweld op vrouwen niet dulden.

KVLV, Vrouwen met vaart wandelt, met twee teams van samen tien
deelnemers, 40 km mee met de Refugee Walk en zamelt geld in voor
Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

NIEUWE ACTIVITEITEN EN WORKSHOPS
KVLV-groepen maken een aantrekkelijk programma met leuke workshops, spannende belevingen en boeiende infomomenten voor hun leden. Ze grasduinen in
een aanbod van maar liefst 165 thema’s, waaronder 51 nieuwe activiteiten, vaak
met een duurzame toets.
Vrouwen met vaart: 80 pagina’s leesplezier, 10 keer per jaar in je bus!

ACTIVITEITENTOPPERS

KVLV-boeken

KVLV-groepen organiseren:
aa30 500 bewegingsactiviteiten en
-workshops
aa3 925 workshops culinair
aa8 195 workshops crea en mode

aaWinterkost spécial
aaAlles in een pot
aaAlles op een stokje
aaLekker snel
aaOns Haakboek

Elke dag nadenken over wat
je zal geven aan wie … om zo
andere mensen blij te maken,
tijdens de vastenperiode.

KVLV-vrouwen schrijven meer dan 1 000 brieven voor
jonge meisjes uit Burkina Faso en voor Teodora Del Carmen
Vasquez uit El Salvador tijdens de actie ‘Schrijf Ze vrij!’ van
Amnesty International.

Tijdens de eerste belevingsmarkt van KVLV in de Engelenburcht in Tildonk
maken consumenten en marktbezoekers kennis met producten en producenten uit het Dijleland. Ze worden met aantrekkelijke stands op een gezellige markt verleid om hun inkopen meer via korte keteninitiatieven te doen.

KVLV-Agra steunt de actie ‘Uw maaltijd is goedkoper van
Bobby’s voer door te lage prijzen voor de Vlaamse boer’ en
voert actie voor eerlijke prijzen voor onze land- en tuinbouwers
aan supermarkten en tijdens Kunst op het hof.

40 DAGEN GEVEN

Gebruikers geven hun mening over de
KVLV-website, -nieuwsbrief en de website voor bestuursleden via een grootschalige enquête.

115 toestellen strijden mee voor de titel van langlevend toestel dat al jaren goede diensten bewijst
of al verschillende reparaties doorstond. Hét
bewijs dat het ook anders kan. Op de prijsuitreiking
in kringwinkel Televil stelt KVLV haar beleidsaanbevelingen voor waaronder een verlaging van het
btw-tarief op elektroherstelling van 21 naar 6%.

EERLIJKE VOEDSELPRIJZEN

DAG VAN DE AGRAVROUW
Agravrouwen verzamelen in Oudenaarde om de nationale
Dag van de Agravrouw mee te maken. KVLV-Agra brengt
er een positieve boodschap
ondanks de bijzonder harde
tijden in de land- en tuinbouwsector.
Liv, het Landelijk infopunt voor vrouwen, ziet het
levenslicht. Liv geeft eerstelijnsadvies aan alle
vrouwelijke ondernemers op het platteland over
juridische, financiële en sociale thema’s.
KVLV-Agra mikt met het project ‘Doorstarters zijn vechters’ op land- en tuinbouw(st)ers die een carrièreswitch
willen maken. Voor een trefdag met doorstarters blijkt het
taboe echter nog te groot.
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KVLV-vrouwen zijn ‘antennes’ in hun gemeenschap. Ze zien, horen en voelen
wat vrouwen nodig hebben en wat hen interesseert. Ze signaleren en/of introduceren nieuwe trends en uitdagingen op het platteland. Dankzij deze ‘KVLVantennes’ ontstaat Ons: een groot en sterk netwerk van verschillende organisaties die ieder op hun domein antwoorden geven op belangrijke behoeften van
vrouwen. Op de zender ‘PlattelandsTV’ krijgt Ons elke maand een forum voor
één van haar organisaties in ‘OnsTV’.
KVLV maakt deel uit van Ons.
Ons reikt in april tijdens de Goed Gevoel Ladies Fair voor de derde
keer de prijs ‘Vrouwelijk talent op het platteland’ uit aan drie
laureaten. De prijs haalt zijn doel: vrouwen vertellen hun verhaal,
treden naar buiten en tonen hun (sociaal) ondernemerschap, inzet
en initiatief dat zo belangrijk is voor de plattelandsgemeenschap.
Erg gesmaakte crea- en kookworkshops, telkens met een duurzame toets, en
boeiende infomomenten, … Zo beleef je KVLV tijdens de ‘Goed Gevoel Ladies
Fair’ in Flanders Expo te Gent.

KVLV VERS(L)(T)IKT ZICH IN HET BESLUIT
ROND VERLAAGDE UITSTOOTNORMEN
VOOR DIESELWAGENS
In februari stemt het Europees Parlement dat dieselwagens nog tot 2021
dubbel zoveel stikstofoxide mogen uitstoten. KVLV vers(l)(t)ikt zich in deze
beslissing en vindt het hoog tijd dat Europa haar burgers beschermt en
gezonde lucht voor alle inwoners garandeert.

