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JE GELD AAN HET WERK 
SPAREN EN BELEGGEN VOOR EEN BETERE WERELD 
 

 
Money makes the world go round … Zodra we beseffen welke rol geld speelt in ons dagelijks leven en in de grote 
uitdagingen van onze generatie, willen we er meer over weten. Sociale rechtvaardigheid, klimaat, voedsel en water 
voor iedereen: het zijn uitdagingen waarvoor het financieel systeem fundamenteel moet veranderen.   
Voor die verandering is een enorm draagvlak nodig. Bij politici, zeker. Grote bedrijven, natuurlijk. Bankiers, ook die. 
En bij onszelf, gewone mensen. Wij zijn de sleutel om politici, bedrijven en bankiers te verplichten het roer om te 
gooien. Daarom geeft FairFin infosessies met tekst en uitleg in mensentaal. Het geld van vandaag bepaalt de wereld 
van morgen!  
  
Kwb ijvert al jaren mee voor een rechtvaardige fiscaliteit, en een duurzaam banksysteem. Met de info en 
praktische tips die je tijdens deze activiteit meekrijgt, kan je je eigen keuzes bewuster maken.  
  
 

 
Praktische infosessie in mensentaal. Met ruimte voor interactie en vragen.   
  
Het begint bij banken: wat doen zij met ons 
geld? Wanneer is dat goed, wanneer loopt 
het fout? Hoe kan het dat ons geld 
geïnvesteerd wordt in zaken die we niet 
willen? Hoe komen we dat te weten? Kan 
het anders? Wat kunnen we zelf doen?   
Alternatieven zijn in opmars. Hoe meer 
mensen erover weten, hoe meer druk ze 
kunnen zetten. Leer er alles over dankzij 
deze praktische infosessie van FairFin.  
 
Na deze sessie heb je basisinzicht ver-worven 
in de risico’s en de impact van het huidige 
financieel systeem. Je hebt daarnaast kennis 
gemaakt met mogelijke alternatieven die je 
vandaag al de kans geven om met je eigen 
spaargeld praktische keuzes te maken die passen bij jouw waarden.  
  
 

 
Deze infosessie richt zich op een breed publiek. Iedereen maakt gebruik van bankdiensten (al dan niet goed 
geïnformeerd):  

• studenten die het loon van hun vakantiewerk bij de bank parkeren 
• jonge gezinnen die een hypotheek aangaan 
• mensen die hun appeltje voor de dorst willen laten renderen 
• … 

Ook voor mensen die gevoelig zijn aan sociale vraagstukken, kan deze activiteit een eyeopener zijn. Ons financiële 
systeem heeft immers heel wat invloed op die vraagstukken. 
 
Je kan dus breed werven voor deze activiteit! 

INFOSESSIE 
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Je kan deze infosessie organiseren op beschikbare weekavonden in 2020, uitgezonderd juli en augustus (zie ‘hoe deze 
activiteit aanvragen?’). De sessie duurt ongeveer 2 uur. 
 
Je afdeling voorziet:  

• een lokaal met zitplaats voor de aanwezige deelnemers 
• een beamer met HDMI-kabel 
• een projectiescherm 
• een geluidsinstallatie die kan worden aangesloten op de laptop van de spreker 

De spreker voorziet: 

• een presentatie 
• een laptop  

 

 
€ 150, exclusief vervoersonkosten (0,3573 per kilometer). Die hangen af van jullie locatie en van welke spreker Fairfin 
inschakelt. 
 

 
① Vanaf 1 juni 2019 vind je op programma.kwbeensgezind.be een actueel overzicht van de beschikbare data. Geef 
ten laatste één maand voor je deze activiteit wil organiseren je voorkeurdatum door. Vul ook de contactgegevens in 
van de persoon die in je afdeling verantwoordelijk is voor deze activiteit. 
② Onze dispatching stuurt je een bevestiging, de gegevens van de lesgever en een afsprakennota. 
③ De facturatie van je activiteit gebeurt via kwb. 

 

 
FairFin is een socio-culturele organisatie die reeds 35 jaar mensen aanzet om geld in te zetten als middel voor 
maatschappelijke verandering. FairFin is een kritische stem in het huidige financiële systeem en een incubator voor 
een alternatief, fair financieel systeem. Meer informatie vind je op www.fairfin.be. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


