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Neem een kijkje op 
www.forumvlaamsevrouwen.be

Wil je er bij zijn, reageer via:

De Vrouwelijke schakel in de Vlaamse Beweging
De Vlaamse schakel in de Vrouwenbeweging

Het FVV!
Fier, Vrouwelijk, Vlaams

Op onze webstek vind je een  

mooi aanbod aan activiteiten: 

uitstappen, lezingen, muziek, toneel, ... 

Wie lid is ontvangt driemaandelijks het  

tijdschrift “Wij Vrouwen”. 

Je bouwt in een ontspannen sfeer een sociaal 

netwerk uit en maakt nieuwe vrienden. www.forumvlaamsevrouwen.be



Vrouwelijke schakel in de Vlaamse Beweging
Het FVV is een vereniging die op een moderne manier werkt rond Vlaams erfgoed.  

Hoe? Door activiteiten te organiseren die de Vlaamse identiteit in de verf zetten,  

altijd opnieuw vanuit een originele invalshoek.

Vlaamse schakel in de Vrouwenbeweging
Het FVV is én de vrouwelijke schakel in de Vlaamse Beweging, én de Vlaamse schakel in 

de Vrouwenbeweging. Concreet? We streven naar meer vrouwenemancipatie en een 

gendergelijke maatschappij. Gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen, dat vinden wij 

belangrijk. En jij?

Ontmoetingsplaats
Het FVV is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich Vrouw & Vlaams voelt. Religie, 

seksuele geaardheid, leeftijd of huidskleur speelt geen enkele rol. Je wisselt van gedachten 

en deelt ervaringen. Samen engageren wij ons als Vlaamse vrouwen in de maatschappij.

Inspirerende activiteiten
Hou je van lezingen, 

podiumkunsten en  

culturele uitstapjes? 

Dan is het FVV écht  

iets voor jou. Je breidt 

je sociaal netwerk  

uit in een ontspannen 

sfeer en leert nieuwe 

mensen kennen.  

Samen geven we een 

moderne invulling aan 

het Vlaamse cultureel 

gedachtegoed!

Kies je voor het FVV? Dan kies je niet alleen voor de 

mooie wereld van het Vlaams erfgoed. Dan vind je 

vrouwenemancipatie belangrijk, zonder als fanatieke 

feministe door het leven te gaan. Al enkele jaren 

sensibiliseert het FVV onder meer rond eergerelateerd 

geweld, genitale verminking, oorlogsverkrachtingen, 

vervrouwelijking van de armoede, …

Iets voor jou?  

Neem dan snel contact op met het FVV, of spring 

eens binnen op een van onze activiteiten.

Vind jij ook dat 

we de Vlaamse 

identiteit moeten 

koesteren, zonder 

daarom politieke 

keuzes te maken? 

Verdienen alle 

vrouwen gelijke 

rechten en kansen 

volgens jou?  

Dan is het Forum 

van Vlaamse 

Vrouwen jou op  

het lijf geschreven.  


