
 

 

8 juni 2020 

Vertel jij op school over het COV? 
 
Leden werven, gewoon vragen of iemand lid wil worden van je club, je vereniging of je 

vakbond … dat lijkt zo moeilijk. Laat je allereerst al zeker opmerken als gedreven 

militant of COV-lid, want goed vakbondswerk werft leden! 

 

Aanvragen syndicale premie: een kans 

Vroeger viel het aanvraagformulier voor de syndicale premie bij iedereen in de bus. Nu 

gaat het digitaal. We merken dat vele collega’s hier niet op letten … maar met premies 

tot 90 euro kan je dit niet laten liggen. Maak je collega’s er zeker attent op, verzamel de 

formulieren en stuur ze door naar de kringverantwoordelijke. Ken je leden op een school 

zonder VA? Wijs hen hier op. Dit geeft je een gelegenheid om mensen aan te spreken 

om lid te worden. Bekijk samen eens wat de drempel is. Is “te duur” een vaak gehoord 

argument? Wie de aanvraag op tijd indient, krijgt een leuke cashback van 90 euro. Wist 

je dat … de eerste 5500 premies al verwerkt en betaald zijn? De collega’s van onze 

ledenadministratie staan ook in coronatijden voor jullie klaar! 

 

Vind je leden werven moeilijk? Lees verder! 

Duizenden vakbondsafgevaardigden in heel Vlaanderen weten het: ze gebruiken hun 

schaarse tijd om goed vakbondswerk te doen voor hun collega’s.  

Bij het COV gebeurt dat in de eerste plaats door leden te helpen vanuit onze bezorgdheid 

voor kwaliteitsvol onderwijs. 

▪ Je gelooft in het COV en vertelt erover. Bespreek op school wat het COV 

onderhandelde, wat jij op het comité bracht of wat de collega’s te wachten staat 

bij één of andere maatregel. 

▪ Maak tijd voor je collega om een vraag te bespreken over zijn/haar loopbaan. 

Weet je het antwoord, des te beter. Indien niet, gebruik je contacten binnen het 

COV om het antwoord tot bij het lid te krijgen. 

▪ Maak tijd om de realisaties van het COV op te volgen. Basis, onze website en de 

Facebookpagina staan boordevol actualiteit. Het COV verwezenlijkt samen met de 

andere vakbonden immers heel wat. Zo start het lerarenplatform voor starters 

volgend schooljaar reeds vanaf 1 september. Er worden extra middelen 

uitgetrokken voor kleuteronderwijs omdat we dit ruim in de pers brachten en in 

positie kregen voor het regeerakkoord. We zorgden voor een verhoging van het 

vakantiegeld. Enzovoort.  

▪ Bekijk of een nieuwe collega nood heeft aan wat extra informatie over contracten, 

betaling, … 

▪ Heb jij ook al een groene hoek op school? Een hoek waar je regelmatig iets 

ophangt over het vakbondswerk? Ook dat geeft je vaak de kans om over 

vakbondswerk te spreken met je collega’s. 

 

 

https://www.hetacv.be/acv-cov/basis/basis-2020
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-het-onderwijs/werken-in-het-gesubsidieerd-basisonderwijs
http://www.facebook.com/hetCOV

