
Start Vrijland 
 
Beste, 
bij deze word je uitgenodigd om deel te nemen aan ons project Vrijland.  Als je deze brief 
ontvangt via Protonmail heb je je reeds aangemeld als geïnteresseerde en zijn je gegevens 
bij ons bekend.  Je moet echter nog steeds bevestigen om effectief lid te worden.  Je kan 
deze uitnodiging doorgeven aan andere mensen waarvan je verwacht dat ze ons project 
genegen zijn.  Van nieuwe kandidaten hebben we de volledige naam, een email adres en 
een GSM-nummer nodig.  Zich aanmelden kan bij kris.gaublomme@protonmail.com . 
 
Hoe ziet ons project er momenteel concreet uit? 
 
Overeenkomstig onze basisdemocratische principes vertrekt alles aan de basis, bij de leden. 
Om effectief lid te worden moet je a) onze basisprincipes onderschrijven (zie bijlage) en b) 
deel uitmaken van minstens één van de werkgroepen.  Het gaat wel degelijk om 
WERKgroepen: iedereen wordt geacht daaraan actief deel te nemen en zijn steentje bij te 
dragen. 
De basisprincipes kunnen zo nodig nog verfijnd of uitgebreid worden.  Een aantal mensen 
zal daartoe toegang krijgen tot die teksten die opgeslagen zijn op Dropbox wat dus het 
eerste platform is waarmee we werken.  (Ook terug te vinden onder de tegel Betere 
Samenleving op de Wakkere Burgers Telegram chat.) 
 
Ieder lid wordt dus geacht actief deel te nemen aan één van de WERKGROEPEN. 
Momenteel zijn dat: Waarden, Bestuur, Onderwijs, Voedsel & Water, Wonen, Werk & 
Handel, Energie, Welzijnszorg, Cultuur & Sport.  Indien nodig kunnen er nieuwe 
werkgroepen bij gevormd worden.  Deze werkgroepen spelen een cruciale rol bij de 
uitbouw en het beleid van ons project. 
Elke werkgroep dient een woordvoerder en een vervangend woordvoerder aan te duiden.  
De functie van deze woordvoerder is 1° er voor te zorgen dat de werkgroep werkt en niet 
inslaapt, en dat alle deelnemers actief blijven; 2° voor het einde van elke maand alle 
deelnemers bijeen te roepen tijdens een videoconferentie, en de chat-voorstellen van de 
voorbije maand concreet te formuleren als voorstellen; 3° de goedgekeurde voorstellen 
door te geven aan de Raad.  Als platform gebruiken we hier Signal.  Binnen Signal kunnen 
alle deelnemers in de loop der maand met mekaar chatten, dus informatie uitwisselen, 
voorstellen doen en voorstellen van anderen becommentariëren.  Zoals gezegd dient er 
dan op het einde van elke maand een videoconferentie plaats te vinden met alle leden van 
de werkgroep waarbij al deze voorstellen besproken en al dan niet aanvaard worden.  Dit 
aanvaarden gebeurt steeds met overgrote meerderheid, liefst nog unaniem.  Vervolgens 
geeft de woordvoerder de goedgekeurde voorstellen door aan de Raad die ze bespreekt en 
ofwel goedkeurt, ofwel terugstuurt naar de basis voor verdere bijsturing. 
 
De Samenleving (alle leden van Vrijland) kan bestaan uit meerdere gemeenschappen 
(geografisch omschreven groepen).  Uit alle gemeenschappen kunnen leden deelnemen 
aan dezelfde werkgroepen.  Gemeenschappen hebben dus geen afzonderlijke 
beslissingsstructuur.  Ze kunnen wel beschikken over eigen Comité’s, vb. per school, wijk, 
…  Deze comité’s kunnen met hun voorstellen terecht bij de respectievelijke Werkgroepen. 
 



De RAAD bestaat uit 3 afgevaardigden uit elke werkgroep. Hij vergadert telkens in het begin 
van de maand om alle voorstellen uit de werkgroepen te evalueren, goed te keuren of voor 
bijsturing terug te sturen. 
De Raad bundelt alle werkgroepen die deelnemen aan het Vrijland project.  Provinciale of 
nationale grenzen zijn daarbij onbelangrijk.   
De Raad stuurt tenslotte alle beslissingen over goedgekeurde projecten en bijsturingen naar 
alle leden via email (Protonmail).  Elk lid ontvangt dus maandelijks een volledige update 
van het project. 
Elk lid moet de genomen beslissingen aanvaarden en naleven, of zijn conclusies trekken en 
Vrijland verlaten. 
Het staat ieder lid vrij de genomen beslissingen eenmalig aan te vechten.  Dit moet dan 
gebeuren via dezelfde kanalen: Lid -> Werkgroep -> Raad. 
De Raad komt uitzonderlijk eveneens tussen bij geschillen en conflicten.  De Raad vormt 
dus het hoogste beslissingsniveau.  De Raad vertegenwoordigt de Samenleving ook bij de 
maatschappij, indien nodig. 
Jaarlijks wordt één lid van de Raad uit elke werkgroep vervangen.  Om de drie jaar is er dus 
een volledige turn-over, terwijl de continuïteit van de werking gewaarborgd wordt. 
 
Dit voor wat betreft de organisatie van onze Samenleving. 
 
Daarnaast organiseren we een RUILHANDEL waarvan alle leden uitgenodigd worden 
maximaal gebruik te maken.  Daarvoor opteren we voor deelname aan het project LETS: 
Local Exchange and Trading System.  Lees meer hierover op 
https://www.letsvlaanderen.be/ .   
LETS  is dus breder dan Vrijland en staat los hiervan, maar het lijkt ons verstandig in te 
stappen in de reeds bestaande structuur en een zo breed mogelijk netwerk.  LETS is 
provinciaal georganiseerd.  Om lid te worden moet je eerst een infosessie gevolgd hebben 
zodat je precies weet waar LETS voor staat en hoe het werkt.  LETS is bereid voor de leden 
van Vrijland een aparte infosessie te organiseren (online).  Later kunnen anderen nog 
instappen via volgende infosessies (eventueel door onszelf te beleggen wanneer we 
eenmaal voldoende vertrouwd zijn met het systeem).  Op te volgen door de werkgroep 
Werk & Handel. 
 
Hoe word je nu lid van Vrijland?  Eenvoudig: bevestig dat je de bovenvermelde 
voorwaarden voor deelname (waarden en engagement) onderschrijft en meld je via 
kris.gaublomme@protonmail.com.  Geef aan aan welke werkgroep(en) je wil meewerken.  
Je wordt dan toegevoegd aan de gekozen werkgroep(en) via Signal.   
Momenteel (eind maart 2021) zijn we met ruim 70 kandidaten, en we hopen natuurlijk dat 
iedereen zich aansluit, en dat de groep snel aangroeit tot een hechte Samenleving. 
 
Welkom bij je wereld van morgen! 


