
WELKOM!



Begroting
° Gewest
° Werkgroep Ledenvoordelen
° Werkgroep GOSA



Begroting 2020 Rek 2020 (tot 3/11) Begroting 2021
Debet Credit Debet Credit Debet Credit

Totaal DB 2000 994,3 2000
Totaal GEW 5000 2525,54 53,3 5000
Totaal B-Kidz 250 150 250
Totaal REKENING 50 50 48,06 30,65 50 50
Totaal SLT (centr/prov) 20000 20310,43 12000 Vermindering subsidie Brussel

Totaal NIEUWJAAR 6000 1500 7346,91 1464,02 1500
Gewestbubbels ipv
nieuwjaarsreceptie

Totaal SLT (gewest) 2500 1331,2 2500
Totaal VVS/AV 1800 344,2 1500
Totaal SPAREN 1500 1500 1500
Totaal GOSA 2000 2000 2000
Totaal JGA/SCW 500 37,1 300
Totaal KOD/GD 500 100 420,4 222,36 400 200
Totaal VVV 250 250
Totaal TERMINALS 360 285 300
Totaal FUSIEWERK 300 375 375
Totaal VERWENMOMENT 3000 3000 Hopelijk lukt dit wel

GEW.INITIATIEVEN +100 jaar 39100 24600 9468,7 19548,25 19500 10000 initiatieven 100 jaar oa joker

Algemeen totaal 65110 46250 26826,41 41629,01 40425 22250
Saldo (credit-debet) 18860 18175

BEGROTING 2021 GEWEST MAASEIK GEZINSBOND





GOSA BEGROTING 2021        REKENINGEN 2020 (tot 28/10) BEGROTING 2020
IN (€) UIT (€) Resultaat IN (€) UIT (€) Resultaat IN (€) UIT (€) Resultaat

1, Vergaderingen                      
1,1 Verbruik                              312 -312 137,85 -137,85 390 -390
1,2 Verplaatsingen vergaderingen 384 -384 12 236,25 -224,25 480 -480

2, Secretariaat                              120 -120 47,49 -47,49 120 -120
3, Bankverrichtingen                     70 -70 56,46 -56,46 70 -70
4, Toelagen                                    

4,1 Gewest                                  2000 2000 2000 2000 2000 2000
5, Activiteiten                                 

5,1 Sjoelen in de rusthuizen       400 -400 70 143 -73 390 -390
5,2  Week Venetië
5,3 Week Bulgarijë 2020 5788,09 8586,85 -2798,76 27550 27250 300
5,4 I-pads verkoop versus AED                     
5,5 Midweek HOUFALISE 2018                           
5.6 Reims champagne-midweek 4200 4000 200 200 277,9 -77,9 16300 16150 150
5,7 Project 100 jaar Gezinsbond 1000 1500 -500
5,8 Fietshappening Bree/Bosberg         1500 1500 0 40 40 0 1500 1500 0
5,9 Kriebeldag juli               3400 3650 -250 250,37 750,94 -500,57 3400 3900 -500
5,10 Uitstap stuurgroep 1/2-dag       250 500 -250 250 500 -250
5.11 Gosa-dag Poorthuis Peer/Elders      3200 3600 -400 3200 3600 -400
5.12 Peer Populair program Bicc          240 240 0 164 126 38 240 240 0
5,13 Bree Cultureel 240 240 0 90 90 0 240 240 0
5.14 Sport wandel of andere 240 290 -50 240 290 -50
5.15 Brunch Lommel 126 203,9 -77,9

5,16 Daens De Musical (autocar) 150 150 0 6000 5800 200
6, Cadeau's gelegenheden afscheid            

Aankoop 25 scheurkalenders
7, Kaderdagen                           

7.1 Thema zorgplanning 100 400 -300
7,2 Schaarbeek                        100 180 -80 100 180 -80

8, Internetbijdrage                           
8,1 Dagelijks bestuur          480 -480 373,91 -373,91 480 -480

TOTAAL                                           16470 17866 -1396 8890,46 11220,55 -2330,09 61020 61580 -560



LEDENVOORDELEN Begroting 2021 Begroting 2020
in uit in uit

1Verplaatsingen 200 250
2Vergaderkosten 150 200
3Secretariaat 200 200
4Interest en bankkosten 0 0
5Bonnenboekje bonnen en sponsors 1000 3000 3000
6Toelagen Gewest 1500 1500
7Toelagen Centrum 500 500
8Promotiemateriaal 100 300
9Relatiegeschenken 200 200

10Marketingacties handelaars/afdeling 2000 1000
11Waardebonnen bijdrage Gewest 200 400 300
12Diversen 100 100
13Kaderdag 100 150 100 150
14Omzetvergoeding naam stuurgroep 500 300 500 300

Totaal 2600 4600 6000 6000



Keuren we 
deze 
begrotingen 
goed?



Een speciale boodschap



Corona
28/10 – 15/12



Wat kan doorgaan?

• Onlineactiviteiten 
• Online wedstrijd
• Online quiz
• Village games/pietenspel
• …

• Zoektochten die voor langere tijd lopen en waarbij geen contact nodig 
is (bv. alle info staat op de website)

• Griezeltellen 
• Berenjacht
• Nieuw initiatief Gezinssport Vlaanderen



Wat zijn de regels op dit moment?

• Samenscholingen: max 4 personen, buiten het huis, met afstand
• Afstand van 1,5m 
• Mondmaskers verplicht vanaf 12 jaar in binnenruimtes of 

drukbezochte plaatsen

Deze regels zijn niet specifiek voor de cultuursector maar dienen mee in 
acht genomen te worden. 



Wat zijn de regels op dit moment?

• Alle inrichtingen zijn gesloten voor publiek, met uitzondering van: 
• Bibliotheken
• Culturele plaatsen voor kinderen tot en met 12 jaar: in het kader van 

(buiten)schoolse activiteiten, stages of activiteiten voor kinderen tot en met 
12 jaar

• Géén fysieke activiteiten of evenementen doorgaan voor gezinnen of 
+12-jarigen



Wat zijn de regels op dit moment?

• Georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn 
toegelaten, op voorwaarde: 

• Max 50 deelnemers (inclusief begeleiding)
• Meerderjarige begeleider aanwezig
• Begeleider respecteert 1,5m afstand (in de mate van het mogelijke) en draagt 

mondmasker 
• Geen overnachting

Meer info over de jeugdwerkregels vind je hier: 
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels


Wat met vergaderingen? 

• Vergadering online, fysiek samenkomen mag tijdelijk niet

Heb je nood aan ondersteuning om in je afdeling 
je bestuur online samen te brengen? = leren 
werken met Zoom, Google meet, Teams, … 

Bel of mail met HIlde



Wat kan wel doorgaan?

• KOD en gezelschapsdienst
• Voor gezinnen die geen andere oplossing hebben
• Één vaste vrijwilliger/babysit
• Is het knuffelcontact

• Verkooppunten: 
niet in huis, enkel op de stoep met voldoende afstand en op bestelling

• Telefonische contacten leden: 
Aanvullen e-mailadressen,  contacteren niet-betalers, …

• Nieuwsbrief, familieplanner, pakket aan leden, nieuwjaarskaart, 
kaartjes wedstrijd 100 jaar Gezinsbond, …

• Onthaal: geboortes en verhuizers…
• Activiteiten coronaproof: vele mooie voorbeelden in onze afdelingen
• …



PROFICIAT!
Super mooie initiatieven in de afdelingen:

° postpakketten met familieplanners, 
goodiebags, kaartjes, geschenkjes, …

° Ontbijt aan huis
° allerlei wandelingen, zoektochten, …

° Sintactiviteiten: kleurplaat Kinrooi, virtuele 
sint, opdrachtenweek Opoeteren, …

° op komst: bloemschikken online Bocholt, 
winterwandeling Opitter, kerstknutselen

Gruitrode, …

En nog zoveel meer …..



Aanbod Gezinssport Vlaanderen

Na de beren-
wandelingen, 
griezeltellen, 

…

Bondswinkel:
wensenfolders met 4 
knutsel-wenskaarten = 
gratis
(enkel 
verzendingskost)
Bestellen kan tot 
zondag 13/12.



Gezinssport Vlaanderen
ZET VERDER IN OP BEWEGEN THUIS

• Doe-boekje KNUFFELTURNEN

voor ouders van kinderen 1,5 tot 5 jaar
om thuis verder te doen
5 euro incl. verzendingskosten

• FAMILIEFIT

Beweegminuten doorgeven
Dilsen-Stokkem en Kinrooi aan de top Vlaamse klassement

Ontdek onze 
#kussengevechtchallenge, 
speel mee met de 
#schoenenmemory of 
prikkel je zintuigen met 
de #zintuigenbingo! 

https://www.facebook.com/hashtag/kussengevechtchallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZTpN-y3AxCSPfqMbeXe2SKIsA8eAvln_C_Nvfx8PPLDZAvoO0Lbg0iwNf86h5QG-_EdfOfF1rZGSH_eJOhZWBx-yylbAPJTmizlXDW4cA2FoKiRnL8bh5euhjm057uTl-9erDMIJGGWGlZyNNx_S7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/schoenenmemory?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZTpN-y3AxCSPfqMbeXe2SKIsA8eAvln_C_Nvfx8PPLDZAvoO0Lbg0iwNf86h5QG-_EdfOfF1rZGSH_eJOhZWBx-yylbAPJTmizlXDW4cA2FoKiRnL8bh5euhjm057uTl-9erDMIJGGWGlZyNNx_S7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zintuigenbingo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZTpN-y3AxCSPfqMbeXe2SKIsA8eAvln_C_Nvfx8PPLDZAvoO0Lbg0iwNf86h5QG-_EdfOfF1rZGSH_eJOhZWBx-yylbAPJTmizlXDW4cA2FoKiRnL8bh5euhjm057uTl-9erDMIJGGWGlZyNNx_S7&__tn__=*NK-R


Aanbod Gezinsbond: kerstopdrachten

Jouw afdeling 
kan gewoon 

bekend 
maken en er 

een 
prijsuitreiking 

aan 
vastkoppelen 

…

Wil je afdeling de 
opdrachten 
ontvangen? 
Stuur mail naar Hilde

• Elke dag in de kerstvakantie een leuk moment 
om samen naar uit te kijken



Ledenwerving
Spiekkaartjes 

Online ledenwerving

Corona-actie: 
Elk betalend lid 2020 krijgt na betaling 

lidmaatschap 2021 vijf euro op zijn/haar online 
portemonnee:

Graag herinnering aan diegene die hun 
lidmaatschap nog niet hernieuwden.



Online berichten:          like, deel, geef opmerking

• Op Facebook
• berichten met foto en/of filmpje

• 100 jaar Gezinsbond
• Belangenbehartiging
• Onze media
• Sociaal-juridische dienst
• Opvoedingsondersteuning
• Ledenvoordelen

Voeg toe op je AFDELINGSWEBSITE!



Online berichten

Waar te vinden: 
coronagids.gezinsbond.be/ledenbehoud

vrijwilligers.gezinsbond.be: knop op homepage
jijalsvrijwilliger
ledenwerving
Kanalen

CORONA GIDS

WEBSITE VOOR 
VRIJWILLIGERS



HOU CONTACT MET JE LEDEN!
actie Nieuwjaarskaartjes

Prijs: 4 euro 
voor 30 stuks

in de 
Bondswinkel



Actie magazine Grootouders

Gratis exemplaren december-nummer

- Beschikbaar in de Bondswinkel vanaf 21/12
- Gratis kennismakingsnummer met extra brief 
om zich te abonneren
- Mooie kans om te bezorgen aan de oude 
trouwe leden



Spiekkaartjes

Hulpmiddel:
Waarover praten met 
nieuwe leden, niet leden, 
… obv leeftijdscategorie 
kinderen



Spiekkaartjes



Spiekkaartjes



100 jaar gezinsbond



Stand van zaken

• De Bond – nieuwe rubriek
• Academische zitting
• Boek ‘Toen geluk nog heel gewoon was’
• Filmpjes voor sociale media 
• Krokuskriebels
• Het Reuzenhuis: 2022 Limburg?
• Theatercaravan: op naar 2021-2022
• Feestmaand en feestmagazine:

activiteiten oktober doorgeven voor mei ‘21



Krokuskriebels is er weer

- 10de editie
- Van 13 tot 21 februari 2021



Zegelactie: concept
• Periode:  1 mei tot 31 augustus 2021

• Leden ontvangen bij elke aankoop met spaarkorting 5 zegels bij 
de deelnemende handelaars

• Leden ontvangen een spaarkaart bij de deelnemende handelaars 

• Spaarkaart = 16 zegels: 
1 voorgedrukt + 15 bij te kleven

• Volle spaarkaart (dus na 3 aankopen) + 2,5 € =  
gepersonaliseerd Jommeke album
afhalen bij Standaard Boekhandel



Mondmaskers Gezinsbond - Reuzenhuis



SCW Sprokkels: 
online uitleg over 

activiteitenaanbod 2021:
° activiteiten voor volwassenen

° activiteiten voor kinderen

Om te beluisteren …
Erika van Tielen

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-I11y1LRH3-hLELtKL4cfZpsmrbNBn8W
https://www.youtube.com/watch?v=YDkNZAyPBVg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-I11y1LRH3-hLELtKL4cfZpsmrbNBn8W


Jaarprogramma
gewest Maaseik



JAARKALENDER

• Rechtstreeks verstuurd naar elke vrijwilliger, tegen kerst in de bus
met voor de voorzitter ook de JOKER 100 jaar voor elke afdeling



JAARKALENDER

• Gewestbubbels: in overleg met voorzitter

• 100 jaar: krokuskriebels in gewest, theatercaravan pinkstermaandag 
Breugelhoeve, digitaal groeiboek, verwenmoment, apotheose, …

• Oktober = maand van de afdeling
September feestmagazine uitdelen aan niet-leden
31 oktober: APOTHEOSE voor vrijwilligers

• Noteer nu ook al de data van algemene vergadering en 
starthappening in je agenda







Uitgelicht…
Gezelschapsdienst



Kan elk lid gebruik 
maken van 
Gezelschapsdienst?

Oproep zoeken/fusie
° coördinator 
° Zeker naar      

vrijwilligers 

GEZELSCHAPSDIENST IN gewest Maaseik

Info van onze 
ERVARINGS-
deskundigen
° coördinator
° vrijwilliger
° gebruiker



Afsluiten werkjaar 
& Subsidies



Activiteitenbeheer: werkjaar 2020 
indienen voor 20-01-21

Deze week mail met instructie 
en wijzigingen punten naar 
alle vz, sec, scw-admin en 
penningmeesters



WERKJAAR AFSLUITEN



Subsidiesysteem voor 
actieve afdelingen
vanaf werkingsjaar 2020



Doel van het subsidiesysteem

Actieve afdelingen belonen
gericht op:
• ondersteunen lokale werking
• belonen en waarderen inzet en resultaten
• beperken van de administratie
• transparantie.



Wat is een actieve afdeling?
• Een actieve afdeling:

• werkt mee aan de realisatie van het basisaanbod voor de leden;
• heeft een minimale dienstverlening;
• organiseert eigen activiteiten voor leden.

• Een niet-actieve afdeling:
• heeft geen dienstverlening;
• organiseert geen eigen activiteiten (eventueel wel in samenwerking).



Hoe is de subsidie opgebouwd? 



Op basis van het 
aantal betalende 

leden

€ 0,5/betalend lid

1. Basissubsidie



Op basis van 
het aantal 

nieuwe
betalende 

leden. 

€1 extra /nieuw betalend lid

2. Wervingssubsidie



3.1 Subsidies activiteiten 3.2 Subsidies werking

3. Werkingssubsidie

Op basis van wat jullie ingeven in 

ACTIVITEITENBEHEER



3.1 Subsidies activiteiten



3.2 Subsidies werking

• bedelen van geboortegeschenken

• actieve digitale kinderoppasdienst 

• actieve gezelschapsdienst

• actief verkooppunt (NMBS passen/Lijnkaarten/bioscoopcheques) 

• uitreiken van kortingskaarten



3.2 Subsidies werking

• print communicatie: nieuwsbrief, ledenblaadje ...

• digitale communicatie via afdelingswebsite (via het 

platform van de Gezinsbond), Facebook, blog, Twitter …

• promoten van sparen via de lidkaart



Voor sommige taken een kostenvergoeding:
• kinderoppasdienst: 

• 1,20 euro per prestatie 
• via online registratie

• gezelschapsdienst:
• 1,20 euro per prestatie
• via aankoop verzekeringsboekje voor 5 prestaties

Verzekeringsboekjes aankopen voor 4 euro, verkoopprijs = 10 euro

4. Kostenvergoedingen



• verkooppunt:
• vast bedrag per verkocht artikel, automatisch verrekend bij 

aankoop en kortingssysteem: 
• 0,30 euro per NMBS-pas
• 0,10 euro per Kinepolis-voucher
• 0,05 euro per Lijnkaart

4. Kostenvergoedingen



• kortingskaarten:
• 1,50 euro/aanvraag. Gezin betaalt 6 euro aan afdeling, 

afdeling betaalt 4,50 euro aan centrum. 
• via webtoepassing kortingskaarten

• ledenvoordelen sparen:
• 40 euro voor aansluiten nieuwe handelaar 
• bedrag in relatie tot de omzet en het aantal handelaars

4. Kostenvergoedingen



• sprekersvergoeding (zie spelregels actieve afdeling):
• spreker uit centraal betoelaagd aanbod: 65 euro + 

kilometervergoeding
• eigen spreker (na goedkeuring): maximaal 65 euro + 

kilometervergoeding (tot 100km heen en terug)

4. Kostenvergoedingen



Samengevat



Planning
De

ce
m

be
r2

02
0

Communicatie met 
de afdelingen: 
voorzitter 
secretaris 
administratie SCW

Richtdatum
15/12

november: 
1e uitbetaling 
basissubsidie en 
wervingssubsidie
december:
2e uitbetaling

Ja
nu

ar
i 2

02
1

Afwerken 
activiteiten 2020
Invoeren 
jaarplanning 2021
Invullen gegevens

Deadline
20/01

Ja
nu

ar
i 2

02
0 

to
t j

un
i 2

02
1

Toevoegen van 
gegevens vanuit
‘het centrum’

Richtdatum 01/07

februari: 
3e uitbetaling

Ju
li 

20
21 Gegevens afsluiten

Ledenaantallen 
voor 2021 gekend

Richtdatum
01/07

Rapport klaar
Overzicht en 
berekening naar 
alle afdelingen

Richtdatum
20/07
uitbetaling overige 
vanaf 20/07



Spelregels:
• Gebruik je geregulariseerde rekening.
• Dien je financieel verslag online in.



ZEKER DOEN: tips

• Bespreek geldzaken in je afdeling! 

• Zet het op de agenda want:

goede afspraken maken goede vrienden.



NIET DOEN DOEN 



NIET DOEN DOEN 



Allerlei & Rondvraag



Verdeelsecretariaat

• Agenda’s
• Enveloppen

• Geen bonnenboeken: 
2021 = DIGITALE BONNENBOEK
° leden die niet kunnen printen verder helpen = service vanuit de afdeling: 
laat hen jullie contactpunt weten
° Flyer bij Bond eind januari
° Regelmatig promotie facebook, in de Bond, afdelingswebsites, …

Maak ook in je afdeling regelmatig reclame voor de handelaars in de 
buurt



Phishing
afdelingen ontvangen mail die niet klopt
(bvb vraag geld over te schrijven, …)
Wees voorzichtig! Niet openen en niet op 
ingaan
En melden aan educatieve



Fijne eindejaarsdagen! 
Maak het zo gezellig mogelijk

We kijken hoopvol uit naar 2021!
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