
Actief en enthousiast Vlaanderen
In aanloop naar deze manifestatie verzamelen we (lees: ICEC - International Commission for  

European Citizens) één miljoen handtekeningen. Daarmee willen we de Europese politici 
onder druk zetten om het recht op zelfbeschikking op de Europese agenda te plaatsen. Nog 
niet getekend? Dat kan met het formulier onderaan. U kan ook elektronisch tekenen: 

www.zelfbeschikking.eu . Doen en doorspelen aan familie en vrienden. 

Vlaanderen met inhoud 
Op donderdagavond 27 maart organiseren VVB en de vzw Vlaanderen-Europa een 
hoogstaand debat over Europees zelfbeschikkingsrecht. In het auditorium De Schelde van het 
Provinciaal Administratief Centrum Gent-Zuid zullen professoren uit Catalonië, Duitsland, 
Schotland en Vlaanderen hun licht laten schijnen over hoe zelfbeschikkingsrecht kan leiden tot 
onafhankelijkheid. Maar ze hebben het ook over de conflicten tussen dit recht en de Europese 
Unie. Een inhoudelijke avond (die wordt afgesloten met een receptie) die u niet mag missen.   
Meer info op www.vvb.org.

Warm Vlaanderen
Heel wat buitenlandse gasten zullen al op zaterdag 29 maart in Vlaanderen aankomen. We willen 
hen een warm Vlaanderen tonen. Daarom zijn we op zoek naar gastgezinnen die één of 
meerdere gasten voor een dag willen opvangen en te slapen leggen. Het is ook de ideale manier 
om in nauwer contact te komen met onze geestesgenoten uit Catalonië, Schotland, Baskenland… 
U kan uw naam opgeven via www.zelfbeschikking.eu/gastgezinnen of gebruik maken van het 
formulier hieronder. In sommige steden en gemeenten wordt ook een programma voor de gasten 
opgezet. Zo wordt een bus Zuid-Tirolers opgevangen in Brugge en een bus Basken in Limburg. 
Meer info op de Facebookpagina, www.facebook.com/javoorvlaanderen.

Gul Vlaanderen 
Koken kost geld. Dergelijke organisatie brengt vele kosten met zich mee. Tenten, podia, 
schermen, geluid… het moet allemaal in orde zijn en goedkoop is het niet. Daarom doen 
we beroep op u, gul Vlaanderen. U kan een advertentie plaatsen in het programmaboek 
( alle info via secretariaat@vvb.org ) en/of u kan een gift storten op onze steunlijst via 
rekeningnummer BE39 4099 5639 8119 van VVB Actie met als vermelding ‘Steun 30 maart’. 
Uw naam wordt dan vermeld in de steunlijst in het programmaboek en op de webstek. 
Met uw steun kunnen we slagen. 

Ondernemend Vlaanderen
De organisatie van zo’n groot evenement vergt heel wat arbeidkrachten. Concreet zijn we op 
zoek naar medewerkers voor zaterdag 29 maart (25 personen vanaf 14 uur) en voor zondag 
30 maart (75 personen van 9 tot 17 uur). Wilt u mee werken met een enthousiaste ploeg? Al wie 
jong van hart is, is meer dan welkom. Geef dan uw naam op via secretariaat@vvb.org . 

Word gastgezin!
www.zelfbeschikking.eu/gastgezinnen of gebruik het invulformulier hieronder.

Familienaam:   
Voornaam:   
Volledig adres:   
Email:   
Telefoon:   
Kennis Nederlands:  Ja / Neen  
Kennis Frans: Ja / Neen  
Kennis Engels: Ja / Neen  
Kennis Spaans: Ja / Neen    
Kennis Duits: Ja / Neen    
Kennis Italiaans: Ja / Neen  
Kennis Catalaans: Ja / Neen  
Andere talenkennis:
 

Beschikbare data: aankruisen aub
  vrijdag 28 maart
  zaterdag 29 maart
  zondag 30 maart
Aantal aangeboden
slaapplaatsen:   
Slaapplaatsen geschikt
voor kinderen:  Ja / Neen
Bezoekers moeten eigen
slaapzak meebrengen:  Ja / Neen  
Bezoekers moeten eigen
luchtmatras meebrengen:  Ja / Neen
Opmerkingen:   

Uw steun is nodig!
Naam VVB-actie

Rekeningnummer VVB: BE39 4099 5639 8119
Omschrijving: steun 30 maart 
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Internationaal Vlaanderen
Op zondag 30 maart organiseert de Vlaamse Volksbeweging, samen met haar Catalaanse 
en Schotse partners, een Europese manifestatie rond zelfbeschikkingsrecht in de Europese 
wijk in Brussel. Deze unieke bijeenkomst vindt plaats in het Jubelpark. Uniek inderdaad. 
Want voor het eerst slaan onafhankelijkheidsbewegingen uit alle hoeken van Europa (we 
verwachten ook deelnemers uit vele andere landen) de handen in mekaar om de wereld 
te tonen dat ze voor een zelfde ideaal strijden. Zelfbeschikkingsrecht betekent immers dat 
ieder volk zijn eigen toekomst mag bepalen. 

De manifestatie met optredens, toespraken, info standen, discussietenten, kinderanimatie 
en uiteraard een Vlaams natje en een droogje start om 11 uur en eindigt rond 14 uur. 
Geen enkele Vlaming met het hart op de juiste plaats mag op die dag in Brussel ontbreken. 
Het Jubelpark is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (NMBS station Schuman, 
Metro Schuman), maar er worden ook bussen ingelegd vanuit alle hoeken van Vlaanderen. 
Meer info op www.vvb.org en op de facebookpagina, 
www.facebook.com/javoorvlaanderen

Ik ondersteun het initiatief dat 
het zelfbeschikkingsrecht van de Europese volkeren 
binnen de Europese Unie erkend wil zien als een 
fundamenteel mensenrecht en wens dat de Europese 
instellingen alle Europese burgers en hun naties 
ondersteunen als ze dit recht wensen toe te passen.

Familienaam :  
Voornaam :
Land:      Straat:   nr:      
Postcode:       Gemeente:                      
Email: 
Geboortedatum:                     Handtekening

www.zelfbeschikking.eu

Bart De Valck
Voorzitter VVB

Anna Arqué
woordvoerster 

WMP (Catalonië)

Chris White 
woordvoerder 
SIC (Schotland)

BRUSSEL – JUBELPARK. 11 UUR.
Bussen uit heel Vlaanderen. 
Meer info op www.vvb.org 
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