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Inleiding
Eigenlijk zou elke vrouw er wel bij varen om lid te zijn van Femma. Je
ontmoet er toffe vrouwen uit de buurt tijdens interessante workshops,
cursussen en uitstappen. Femma komt ook op voor de belangen van vrouwen en bijgevolg ook van mannen. Als extraatje kan je heel wat kortingen
genieten.
Als enthousiaste vrijwilliger ben jij natuurlijk al lang overtuigd dat iedereen zich beter zou aansluiten bij Femma. Maar hoe overtuig je hen om écht
de stap te zetten en om dan ook lang lid te blijven? Hoe zit dit allemaal in
elkaar? En welke voordelen zijn er exact voor het lid én voor je groep?
Daarover gaat deze praktische brochure. We leggen stap voor stap uit wat
Femma zelf doet, hoe alles werkt en wat jij kan doen. Je krijgt interessante
voorbeelden van hoe andere Femmagroepen met succes nieuwe mensen
aantrekken en trouwe leden belonen.

Verantwoordelijke uitgever: Eva Brumagne, Femma vzw,
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Waarom ben jij lid van Femma?
Het antwoord op deze vraag is ontzettend belangrijk om je
Femmagroep te doen bloeien en groeien. Er zijn vast heel
wat vrouwen die je om dezelfde redenen warm kan
maken voor Femma.
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Wat is de beste manier
om te groeien?
Bij Femma ontmoeten vrouwen elkaar tijdens toffe activiteiten.
Iedereen kan haar eigen talenten inzetten en ontwikkelen. Er
hangt een toffe sfeer, het Femmagevoel: iedereen is welkom!
Daarom is ook zo leuk wanneer er veel trouwe en nieuwe leden
zijn. Je leert voortdurend nieuwe mensen kennen.
Hieronder leggen we uit wat de beste manieren zijn om je groep
te doen groeien.

1. Zorg dat je trouwe leden tevreden zijn en lang lid
blijven
Tevreden leden zijn het beste recept om te groeien. Hoe beter iemand zich
in de groep voelt, hoe langer het zal duren voor ze het lidmaatschap stopzet. Bovendien zal een tevreden lid vertellen over Femma aan haar eigen
vriendinnen. Zo groeit je groep vanzelf.
Wat kan je doen?
Zorg dat elk lid zich steeds welkom voelt, dat de activiteiten op maat
van je leden zijn, dat het leuk is om bij Femma te vertoeven.
Geef leden af en toe een extraatje: iets uit de Femma-boetiek, een
snoepje of iets zelfgemaakt.
Leg ook jezelf en de vrijwilligers regelmatig in de watten. Zonder jullie
is er namelijk geen Femma in de buurt. Verwen jezelf dus minstens één
keer per jaar met een leuk uitstapje, etentje, een geschenkje …
Laat Femmapashouders minder betalen dan niet-leden.
Meer tips vanaf pagina 16.
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2. eX-leden oPVISSen WerKt
Iemand die ooit lid geweest is van Femma, zal sneller terug aansluiten dan
iemand die nog nooit lid is geweest. Er zijn heel wat tijdelijke redenen om
het lidmaatschap te onderbreken: gezondheidsproblemen, jonge (klein)
kinderen die een paar jaar extra tijd opeisen…
tIP
Blijf regelmatig je ex-leden uitnodigen voor activiteiten. Bezorg
minstens het jaarprogramma. Als je iemand persoonlijk kent, kan je
haar ook uitnodigen voor activiteiten waarvan je weet dat het iets
voor haar is.

Weetje

we leden van
bijna één op vier nieu
al lid geweest.
Femma is ooit eerder
3. nIeuWe leden dIe bIj jouW groeP PaSSen
Met weinig moeite mensen warm maken voor je Femmagroep? Het kan, op
voorwaarde dat je de juiste mensen bereikt. Zorg dat je activiteiten bekend
zijn in de buurt, maar promoot speciﬁeke activiteiten wat gerichter. Zoals
bijvoorbeeld het naaisalon in de stoffenwinkel, de kookworkshop in de
groentewinkel, een lezing over opvoeding aan de schoolpoort.

Voorbeeld naaisalon. Je organiseert elke maand een naaisalon en
wil dat hier veel volk op afkomt. Je kan ﬂyers uitdelen, aﬃches ophangen, een aankondiging plaatsen in het gemeenteblad… Je bereikt héél veel mensen. Maar wie van hen houdt van naaien? Leest
iedereen het infoblad?
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Voor bepaalde activiteiten, zoals een naaisalon,
bestaan er promotiekanalen waarmee je zeker bent
dat je de juiste vrouwen bereikt. Je kan aankloppen
bij de lokale stoffenwinkels en de verkoper van naaimachines in de buurt. Als je hen kan overtuigen om een aﬃche op
te hangen en ﬂyers uit te delen, bereik je gegarandeerd enthousiaste
naaisters. Misschien krijgen je deelnemers zelfs korting in hun winkel als je in ruil hun logo op je ﬂyer zet.

4. laat je leden een VrIendIn Meebrengen
Je bent lid van Femma omdat je bepaalde interesses hebt. De kans is groot
dat je vriendinnen hebt met dezelfde interesses. Dit is bij de leden van
je groep niet anders. Vraag daarom regelmatig je leden om een vriendin
mee te brengen. Schakel de leden ook in bij de promotie van het aanbod.
Bezorg elk lid op een activiteit enkele ﬂyers voor de volgende activiteit. Zo
kan ze haar vriendinnen gemakkelijk uitnodigen.
5. algeMene beKendHeId
Bekend zijn in de buurt levert niet rechtstreeks nieuwe leden op. Het helpt
wel wanneer iemand in de buurt op zoek is naar een leuke hobby. Men
gaat namelijk eerst op zoek naar het aanbod van de organisaties die men
kent, waarvan men weet dat ze bestaan.
Het loont dus zeker de moeite om af en toe de hele buurt eraan te herinneren dat jullie een toffe Femmagroep zijn. Zo zorg je dat vrouwen misschien
later spontaan de stap zetten om zich aan te sluiten.
tIP
Ben je van plan een uitbreekactie te organiseren om nieuwe
mensen warm te maken voor je Femmagroep? Vraag zeker aan je
groepsbegeleider welk promotiemateriaal je hiervoor kan krijgen.
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Hoe werkt het lidmaatschap
van Femma?
De Femmapas kost 30 euro en is exact één jaar geldig, ongeacht wanneer je instapt. Als het lidgeld betaald werd op
14 maart 2016, zal de Femmapas geldig zijn van 14 maart
2016 tot 13 maart 2017. De verschillende manieren om aan
te sluiten vind je op pagina 10.
Voordelen Voor Het lId
Femmaleden en hun inwonende gezinsleden krijgen korting bij deelname aan alle activiteiten van alle Femmagroepen, op vertoon van een
geldige Femmapas.
Femmaleden en hun inwonende gezinsleden zijn verzekerd tijdens alle
Femma-activiteiten, om het even waar deze plaatsvinden.
Elk lid ontvangt 10 keer per jaar het magazine van Femma.
Er zijn heel wat ledenvoordelen. Je vindt ze allemaal op de aﬃche die
we bij deze brochure voegden én op www.femma.be/voordelen.
tIP
Vind je het moeilijk om te volgen wie wel of geen lid is? Vraag je deelnemers om steeds hun Femmapas te tonen. Dit is meteen een sterke
waardering van het lidmaatschap.
Je vindt een actuele ledenlijst via webwijzer.femma.be.
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TIJD TEK RT
VOOR JEZELF?

Niet als het aan
Femma ligt

Femma wil dat je de dingen kan ondernemen waarvan je droomt, de
momenten kan beleven waar je naar verlangt en je tijd kan indelen
zoals jij dat wil. Femma brengt vrouwen bij elkaar in hun strijd
voor een betere wereld, in smakelijke kookworkshops, enthousiaste
danslessen, creatieve naailessen …

DE VOORDELEN VAN EEN
Talloze extra kortingen
Op vertoon van je Femmapas krijg
je heel wat extra kortingen.
Lectuur
Tot 30% korting op magazines
zoals Libelle, Flair, Flow…
Erop uit
Aantrekkelijke kortingen en
groepstarieven voor voorstellingen van Music Hall, Sportpaleis groep, Comedy Compagnie…
VU: Eva Brumagne, Femma vzw, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek

tIP
Hang op elke activiteit de aﬃche die we samen
met deze brochure bezorgen. Zo zien alle aanwezige leden steeds op welke voordelen ze recht hebben. Deelnemers die nog geen lid zijn, zullen zien
dat ze echt iets missen zonder Femmapas.

Kleding en stoffen
(winkels + webshops)
15 % korting in de 9 stoffenwinkels van Nostex.
10% korting bij Stoffenidee
(Gent), HotStof.be (Brugge),
Stoffen Christiaen (Brugge),
Sjiekebiele.be (Brugge),

Titatimi.be (Opwijk),
Jongenstoch.be.
5% korting bij Stoffenidee.be,
Bellelien.be, Debonteboom.be
(Rijkevorsel), Stofnlove.be.
Creatief (winkels + webshops)
Bloemschikken: 10% korting bij
Bloemen Van Gucht (Sint-Laureins) en www.hobbyflorist.eu.
6% korting in alle winkels van
De Banier.
10% korting bij De Handwerkzaak (Hasselt).
Wol: 5% korting bij
Wollemien.be (Herentals) en
Wolenzo.be (Bonheiden).
Het volledige overzicht
en voorwaarden vind je op
www.femma.be/voordelen.

FEMMAPAS

Voordelig en verzekerd deelnemen
aan leuke activiteiten
De vrijwilligers van 800 Femmagroepen organiseren
jaarlijks ruim 30 000 activiteiten. Dankzij de Femmapas kan je deelnemen aan het voordelige Femmatarief. Je bent bovendien verzekerd.
Ook je inwonende gezinsleden betalen het voordeeltarief en zijn verzekerd.

10 nummers
van Femma magazine
Ons magazine staat steevast vol
met de heerlijkste recepten en de
creatiefste Do It Yourselftips. Ook
kritische verhalen en een vleugje
feminisme zijn vaste waarden.
Benieuwd? We geven elke maand
een voorproefje via
www.femma.be/magazine.

Nog geen lid?
Sluit je nu aan en ontvang een
welkomstgeschenk!

• Surf naar femma.be/femmapas en kies
‘Ja, ik wil een Femmapas’
• Stap 1: Vul je gegevens en interesses in.
• Kies de Femmagroep van je voorkeur:
.......................................................................
• Stap 2: Kies ‘Volgende’ en ontdek jouw
welkomstgeschenk
• Stap 3: Betaal meteen online en ontvang
snel je persoonlijke Femmapas.

tIP
Alle communicatie voor een activiteit dient deze vermelding te bevatten: ‘De Femmaleden én hun inwonende gezinsleden worden tijdens deze activiteit verzekerd via de ledenpolis van Femma.’

tIP
Soms kan je ook niet-leden laten verzekeren via de ledenpolis van
Femma. Dit is mogelijk voor uitbreekactiviteiten met als doel nieuwe
mensen te bereiken. Je vindt de voorwaarden hiervoor in de webwijzer
via het menu ‘Extra info’.

Voordelen Voor de FeMMagroeP
Je krijgt jaarlijks een subsidie van 2 euro per lid voor je groep.
Met veel leden vergroot je de kans dat je activiteiten voldoende deelnemers aantrekken.
Leden zijn verzekerd, een geruststelling voor jou als organisator.
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LEDENWERVING
tussen 1 februari en 31 december 2016
krijgt elk nieuw lid een welkomstgeschenk. ook jouw Femmagroep krijgt
een extra beloning wanneer je nieuwe
leden aantrekt. Misschien win je zelfs
een gratis activiteit met lesgever.

Hoe kunnen leden
aansluiten?
1. Stuur het lid naar onze website
De snelste en gemakkelijkste manier om lid te worden, is via de website
van Femma. Deze manier van werken heeft veel voordelen.
jij hebt als vrijwilliger minder werk. Je moet namelijk geen gegevens meer noteren en overtypen in de webwijzer. Geen stress meer om
iets te vergeten of fouten te maken.
Het nieuwe lid betaalt meteen online. Ze hoeft niet meer te wachten
op een overschrijvingsformulier.
De vrijwilligers ‘team webwijzer’ ontvangen een e-mail wanneer we een
Femmapas verstuurden naar een nieuw lid in jouw groep.
Het nieuwe lid kiest zelf een welkomstgeschenkje.
de natuur is ons dankbaar omdat we minder brieven versturen. Zo
redden we heel wat bomen.
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Hoe werkt dit?
Stuur geïnteresseerden naar www.femma.be/femmapas. Op deze pagina
klikken ze door naar het formulier waar ze hun gegevens invullen, een Femmagroep kiezen en online betalen. Ze kiezen zelf hun welkomstgeschenk.

tIP
Wil iemand lid worden? Geef zeker een ﬂyer mee met de naam van
jouw groep. Je vindt de ﬂyers in hetzelfde pakket als deze brochure. Je
kan ze ook extra aanvragen via jouw groepsbegeleider.

2. Zelf lidgeld innen en het lid aanmelden
Sommige vrijwilligers verkiezen om voor nieuwe leden zelf de eerste
lidmaatschapsbijdrage te innen. Ook in dit geval raden we aan om de aanmelding via de website af te ronden.
Hoe werkt dit?
Noteer minstens deze gegevens: voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en e-mailadres.
Surf naar www.femma.be/femmapas en klik op ‘Ja, ik wil een Femmapas’.
Vul alle gegevens van het lid in en selecteer jouw Femmagroep.
Kies een welkomstgeschenk.
Betaal meteen online.

[ 11 ]

3. Via de webwijzer
Je kan leden ook doorgeven via webwijzer.femma.be.
Hoe werkt dit?
Log in met je lidnummer en familienaam.
Via het menu-item ‘Leden’ vind je de knop ‘nieuw’ om een nieuw lid in
te voeren.
Dit lid ontvangt meestal binnen de week een brief met overschrijvingsformulier.
Via deze weg kiest het lid helaas niet zelf een welkomstgeschenk. We bezorgen in dit geval een geschenk afhankelijk van de beschikbare voorraad.
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Wanneer krijgt een nieuw lid
een welkomstgeschenk?
Tussen 1 februari 2016 en 31 december 2016 krijgt elk nieuw Femmalid
een geschenk.
We verzenden de meeste welkomstgeschenken samen met de Femmapas. Wanneer dit niet het geval is, steekt er bij de Femmapas een briefje
met een richtdatum voor de levering. Ook tijdens het aanmelden op de
website vermelden we dit wanneer het nieuwe lid een geschenk kiest.
Je kan enkel een welkomstgeschenk krijgen als je het afgelopen
jaar géén lid was.
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Wat zijn de welkomstgeschenken?
Via de website kiest een nieuw lid een welkomstgeschenk dat aansluit bij
haar eigen interesses.
Tussen 1 februari en 31 december 2016 zullen er steeds verschillende keuzeopties zijn*:
een opvouwbaar Femma draagtasje;
een Femma ﬁetszadelhoesje ‘vier seizoenen’;
een luxueuze microvezel badhanddoek (75 x 150 cm);
een kookboekje van Femma (vanaf 1 mei)
Wanneer de voorraad van één geschenk op is, zullen we iets
nieuw toevoegen. Het actuele overzicht vind je steeds via
www.femma.be/voor-onze-vrijwilligers/femmaleden2016.
oPMerKIng: aCtIeCodeS
Op het aanmeldingsformulier op onze website staat een veld
‘actiecodes’. Dankzij dit veld kunnen wij speciﬁeke aanbiedingen
lanceren om leden te werven via bepaalde partners van Femma,
zoals Felies, Familiehulp, Libelle Shedeals… Zij krijgen soms een
ander welkomstgeschenk aangeboden dat aansluit bij hun interesses. Ook hierover kan je meer uitleg vinden via
www.femma.be/voor-onze-vrijwilligers/femmaleden2016.
Als vrijwilliger van een Femmagroep moet je geen actiecodes gebruiken. Wie geen actiecode invult, krijgt automatisch verschillende leuke
keuze-opties.
*We hebben een beperkte voorraad van elk welkomstgeschenk. Daarom kunnen we alleen via het
aanmeldingsformulier op de website de keuze aanbieden. Leden die je via de webwijzer aanmeldt,
zullen een geschenk krijgen afhankelijk van de beschikbare voorraad. Meestal een fietszadelhoesje of
opvouwbaar draagtasje.
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Wat krijgt de Femmagroep als beloning
voor het werven van nieuwe leden?
Ongeacht op welke manier het lid aansluit (website/webwijzer): jouw
groep krijgt een extra beloning voor nieuwe leden.
Subsidie: Je krijgt eenmalig 2 euro extra subsidie bovenop de 2 euro
die je jaarlijks krijgt per lid in je groep.
geschenk: Per 5 nieuwe leden krijgt jouw groep een
bon van 5 euro van oxfam Wereldwinkel. Deze
actie loopt van november 2015 tot en met december 2016. In de loop van de zomer maken we een
tussentijdse balans op. We versturen dan alle verdiende bonnen van de voorbije periode. Begin 2017
ontvang je de resterende bonnen.

Wedstrijd: hoe kan jouw groep een gratis
workshop met lesgever winnen?
Twintig groepen die 5 (of meer) nieuwe leden mochten verwelkomen (tussen november 2015 en december 2016) winnen een leuke prijs: een gratis
workshop met lesgever. Ook hier voorzien we tussentijds een prijstrekking in de zomer. Dan kiezen we de eerste tien winnaars. Begin 2017 kiezen we de overige 10 winnende groepen
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LEDENBINDING
Dankzij de goede zorgen van onze enthousiaste vrijwilligers, blijven tienduizenden vrouwen jaar na jaar ﬁere Femmaleden.

Hoe werkt de lidmaatschapsvernieuwing?
brIeVen en e-MaIlS Van FeMMa
Elk lid ontvangt verschillende brieven om het lidmaatschap te verlengen .
De eerste vernieuwingsbrief bereikt het lid een ruime tijd voor het
vervallen van de Femmapas. Meestal via de post, soms via de vrijwilligers van de eigen Femmagroep.
Als het lid enkele weken voor de vervaldag nog niet betaalde, versturen we een eerste herinneringsbrief.
Als het lid nog niet betaalde, sturen we enkele weken na de vervaldag
van de Femmapas een tweede herinneringsbrief.
Als het lid daarna nog niet betaalde, betekent dit meestal dat zij de
keuze maakte om het lidmaatschap te beëindigen. We sturen ongeveer
een maand na de tweede herinneringsbrief een bedankingsbrief. We
nodigen uit om Femma te blijven volgen en wensen het (ex-)lid het
allerbeste.
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eXtra Voordelen en geSCHenKen Voor alle leden
Elk Femmalid kan genieten van alle voordelen van de Femmapas.
Elk jaar tien nummers van ons magazine.
Korting én ledenverzekering bij deelname aan Femma-activiteiten.
Een assortiment leuke kortingen: zie www.femma.be/voordelen.
Af en toe een extraatje in het magazine: in november 2015 waren dit
leuke stickervellen, in februari 2016 een voordelenboekje, in mei 2016
een boekje met inspirerende tekstjes...
eXtra geSCHenK Voor trouWe leden
Iedereen die 5 jaar of langer lid is van Femma, kreeg in 2016 bij zijn
nieuwe Femmapas een geschenkbon om bij oxfam Wereldwinkels een
gratis ﬂes wijn, pakje koﬃe of chocolade te halen. Dat zijn nu
al meer dan 40 000 gelukkige leden! Ook wie de komende
maanden en jaren het vijfde jaar lidmaatschap bereikt, krijgt een
geschenkje.
Dit geschenk bieden we aan voor elk lid die het lidmaatschap
nooit langer dan 3 maanden onderbroken heeft de voorbije 5 jaar.

Wat kan je zelf doen?
een groot prijsverschil tussen leden en niet-leden
Dit prijsverschil zorgt ervoor dat niet-leden sneller de stap zetten naar het
lidmaatschap. Het zorgt er ook voor dat je trouwe leden zien dat hun Femmapas een ﬁnancieel voordeel oplevert.
tIP
laat leden hun Femmapas in vijf keer terugverdienen. Het grootste voordeel van de Femmapas is dat je minder betaalt om deel te
nemen aan de leuke activiteiten in je buurt. Als je met de Femmapas
gemiddeld 5 euro minder betaalt, kom je met vijf activiteiten per jaar
al aardig in de buurt van de lidmaatschapsbijdrage.
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Iedereen welkom dankzij een ‘meter’ of ‘buddy’
Een vaak gehoorde reden van leden die slechts één keer naar een activiteit
kwamen: “ik zat de hele avond alleen”.
Een tip van Femma Wilrijk Centrum: zorg dat nieuwe mensen steeds in de
buurt zitten van een trouw lid. Spreek op voorhand iemand aan die erover
waakt dat nieuwe mensen vlot contacten leggen en meteen in de groep
opgenomen worden.
Af en toe een kleine attentie
Geef namens je Femmagroep af en toe een extraatje aan je leden. Doe dit
tijdens een bijeenkomst of verzin zelf een reden. Een West-Vlaamse Femmagroep gaf bijvoorbeeld al haar leden een lekker pakje koekjes als lentegeschenk. Dat zorgt voor een toffe sfeer in de groep.
Hou contact met late betalers en ex-leden
Raadpleeg af en toe je ledenlijst via de webwijzer. Vraag eventueel waarom
zij het lidmaatschap stopgezet hebben. Zo kom je heel wat te weten om je
Femmagroep nog sterker te maken. Misschien is een lid wel gestopt omwille van een reden die je snel kan verhelpen.
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Tot slot: wat wanneer
het lidmaatschap eindigt?
Een vereniging leeft. Er komen af en toe mensen bij en er vallen ook geregeld mensen af. Dit hoort er bij. Zolang je iedereen open, eerlijk en positief
behandelt, heb je jezelf niets te verwijten.
Een goede tip blijft wel: sluit de deur nooit helemaal. Veel redenen om het
lidmaatschap te stoppen zijn tijdelijk. Blijf je ex-leden dus regelmatig uitnodigen, net als nieuwe mensen in de buurt.
Veel succes!
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Notities

