
ALGEMENE 
VERGADERING
13 december 2021



5 december
Dag van de Vrijwilliger

Kaartje in je brievenbus gevonden?



Terugblik op onze 
FEESTMAAND

https://youtu.be/5xOkq3yAdF8


Terugblik op onze 
FEESTMAAND



BEGROTING Jean-Pierre
Begroting '21 Rekeningen 2021 tot 5/11/'21 Begroting ‘22

Debet Credit Debet Credit Debet Credit

Totaal DB 2000 922,49 2000
Totaal GEW 5000 1614,04 507,75 5000
Totaal B-Kidz 250 60 0
Totaal REKENING 50 50 85,46 100 250
Totaal SLT (centr/prov) 20000 17989 18000
Totaal NIEUWJAAR 1500 9000 1500

Totaal SLT (gewest) 2500 1119,21 2000

Totaal VVS/AV 1500 654,23 1500

Totaal SPAREN 1500 1500 1500

Totaal GOSA 2000 2033,25 2000

Totaal Activiteiten 300 300

Totaal KOD/GD 400 200 304,4 371 400 200

Totaal VVV 250 250

Totaal TERMINALS 300 360 100

Totaal FUSIEWERK 375 150 300

Totaal VERWENMOMENT 3000 3000

GEW.INITIATIEVEN +100 jaar 19500 10000 451,05 14070 15000 10000

BOKRIJK abonnement 2610 6518

Algemeen totaal 40425 30250 11804,13 39515 42450 29950

Saldo (credit-debet) 10175 27.711 12.500



LEDENCIJFERS
LEDENWERVING

ACTIE
100 nieuwe leden voor 100 jaar Gezinsbond

=
5 nieuwe leden in elke afdeling tegen ons EEUWFEEST



LEDENCIJFERS/ LEDENWERVING

Proficiat Bocholt, Hamont, Houthalen Oost, Kessenich, Kinrooi, Lanklaar, 
Opoeteren en Rotem:

nu evenveel of meer leden dan zelfde moment vorig jaar.

Proficiat aan vele afdelingen voor het maken van nieuwe leden en gratis leden.

IN % Regio MAASEIK HAS TON Nationaal

Oud-leden - 7,8 - 9 - 4,2 - 6,2 Grootste verlies: Extra effort naar oud leden?

Ex-gratis 50 34,2 52,3 8,9

Nieuwe leden 102,3 100 33,3 51,2 Effect Feestmaand en JBC, Torfs?

Totaal betalend -4,8 - 6,5 - 1,5 - 5,4

Gratis 26,4 19,3 22 9,3 Onthaal: aantal afdelingen benaderen actief

Totaal - 3,8 - 5,5 - 0,5 - 4,8



LEDENCIJFERS/ LEDENWERVING
° OUD LEDEN 

Actief benaderen: wie kunnen we nog oppikken? Kijk eens naar jullie lijst niet betalers
Viering trouwe leden?
Kan iedereen de lijst/rapport trekken uit ledenbeheer? Vraag anders aan Hilde

° VERLAAGD LIDMAATSCHAP = 8,40 euro ipv 42 euro 
- voor mensen met verhoogde tegemoetkoming mutualiteit
- vraag lid te mogen worden aan verminderd tarief + strookje mutualiteit mailen naar contact@gezinsbond.be

bekend maken bij de leden en niet-leden, bvb. op tweedehandsbeurzen
ook bij toeleiders: OCMW, Huis van het Kind, mutualiteit, LOK, kansenorganisaties, …
Een uitgebreide folder “korting op je lidgeld” is beschikbaar in de bondswinkel.

ACTIE 
- Oud-leden rechtstreeks aanspreken met vraag om lidmaatschap te hernieuwen    

(brief in brievenbus, stoepbezoek, spontane ontmoetingen, … ) 
AANBOD BRUSSEL: gepersonaliseerde brief, op maat van de afdeling, 
om in februari rond te delen (ex-leden 2020 en 2021)

- Niet-leden kans geven om lid te worden (voorbeeld Sint-brief Kinrooi)

mailto:contact@gezinsbond.be




Niet leden via social media bereiken



Gezinsbond en 
de 4de golf
° Maatregelen
° Beetje rust inbouwen, 
maar ook:
Kijken naar wat wel kan …



Maatregelen

• Alle info via Nieuwsbrief of coronagids op website vrijwilligers

• Onderscheid 
ACTIVITEITEN (individuele uitnodigingen) en 
EVENEMENTEN (groot publiek wordt uitgenodigd)

• Horeca maatregelen bij aanbieden eten en drinken

• Opgelet: lokaal kunnen er andere maatregelen gelden

Nu vertellen we hier niet meer, 
na nieuwjaar zal het weer anders zijn …



Straks kans tot uitwisseling met andere afdelingen in de break-out rooms

Zoeken naar 
WAT KUNNEN WE NU WEL? 



Voorbeeld: Nieuwsbrief Dilsen



Voorbeeld: Nieuwsbrief Stokkem



Wat kan wel?

• Alternatieve activiteiten
- wandelingen en zoektochten, wenskaarten, nieuwsbrief 
aan leden, …    VERBINDING

• Ledenwerving/ledenbehoud

• Zorgen dat we klaar zijn voor Gezinsbond 2.2
- Jaarplanning 2022
- Is ons bestuur volledig? : vrijwilligers werven
- Taakverdeling 
- Wijkindeling herbekijken

• Voldoen we aan basisaanbod? 
Evt. samen met andere afdelingen in de fusie?



BASISAANBOD

Streefdoel: Elk lid kan gebruik maken van:
* Kinderoppasdienst
* Tweedehandsbeurs
* Ledenvoordelen
* Afdelingswebsite
* Activiteiten voor alle doelgroepen

• In de eigen afdeling of in samenwerking met 
afdeling in de fusiegemeente



TIPS 

1, Ga er niet vanuit dat iedereen de Gezinsbond kent

2, Ga er niet vanuit dat leden weten dat er zoveel vrijwilligerswerk te 
doen is

3, Zeg dat je vrijwilligers zoekt

Bestuur samenstelling optimaliseren







Beschikbaar materiaal 
in de Bondswinkel



En te 
vinden op 
de website 
voor 
vrijwilligers



REGIOBESTUUR

° Afscheid van Mieke als voorzitter
° Kandidaten en verkiezing voorzitter





REGIOBESTUUR

Verdere kijk op de toekomst:

- Actie 2022 = VERNIEUWING en VERJONGING

- Doel: Vanuit elke fusiegemeente minstens 1 vertegenwoordiger

af te spreken in fusieverband

Wie zoeken we?

° Toffe, geëngageerde, gezellige mensen 

die mee willen denken hoe we onze Gezinsbond in onze regio in de kijker   

kunnen plaatsen en hoe we onze vrijwilligers in de afdelingen kunnen 

ondersteunen

° We missen nu “specialisten” JGA, KOD, PR, creatief talent, …

ClaudiaCarlo

Eric

Luk
Mieke

Burgemeester Bert

Jean
Pierre

Elke

GEMEENTE VERTEGENWOORDIGER

Bocholt

Bree Mieke

Dilsen-Stokkem

Hamont-Achel

Hechtel-Eksel

Houthalen-Helchteren Elke

Kinrooi Luk

Lommel

Maaseik

Oudsbergen Bert, Eric

Peer

Pelt Carlo, Jean-Pierre

SAMEN KUNNEN WE MEER



JAARPLANNING 2022
www.gezinsbondlimburg.be

voor vrijwilligers

Maaseik
documenten

http://www.gezinsbondlimburg.be/


JAARPLANNING 2022
Wat staat er te gebeuren in 2022?

• Activiteiten voor leden: rood:     Neem deze zeker mee op in je eigen jaarplanning.

Elke maand: GOSA Stap en Ontmoet, telkens ergens anders toffe wandeling en gezellig samenzijn
12/2: Instapdag KOD
24/2: Lezing Sarah van Gysegem: “Digitaal ontmaagd”
22/3: GOSA Peer Populair: Astrid Stockman en Vos
6/6: Familiehappening Breugelhoeve Grote Brogel
14/6: Fietshappening GOSA
23-27/6: Reis Ost-Friesland (weekend zodat ook jongeren mee kunnen)
7/7: Kriebeldag Ellikom
14-25/9: Reuzenhuis Genk
1/10: Instapdag KOD
2/10: Brunch 55+
5-6/11: Sintpaleis Alden Biesen
28/11: Lezing Peer

• Activiteiten voor vrijwilligers: blauw     Mis deze info niet, Zorg dat iemand van je afdeling aanwezig is

- 2 ipv 3 algemene vergaderingen: 14 maart en starthappening 12 september
- minder stuurgroepen, meer samenkomsten rond bepaalde activiteiten/diensten 
bvb. tweedehandsbeurzen, onthaal, …. Met doel om ervaringen uit te wisselen en nieuwe acties te ontwikkelen
Ook aandacht voor nieuwe en jonge vrijwilligers

Waar gaan jullie nog van horen?

3 juli: FEEST voor vrijwilligers, partners en inwonende kinderen

Aug/sept: Ledenwervingsactie bij JBC/Torfs

VANAF OKTOBER: bestuurshernieuwingen in de afdelingen



AV Brussel 4 december:
nieuw intern reglement goedgekeurd

° hernieuwing (verkiezing) van afdelingen (2022-2023)
- soepele aanpak: “hernieuwingsmoment” ipv “verkiezingen”

- bevoegdheid voor de regioraad 

- het ‘basisaanbod’ geldt als criterium voor de werking voor leden-gezinnen 

PS: 
° Een afdeling moet een actieve afdeling zijn of het willen worden 
° Een afdeling moet, op eigen kracht of in samenwerking, het basisaanbod realiseren
° Voorzitter, secretaris en penningmeester komen uit drie verschillende gezinnen.

Duw een beetje er kan nog eentje bij !!!
In 2022 : in iedere afdeling een bestuursmoment.

- Opmeten van de toestand in de afdeling.
- Vast leggen van objectieven



JAARPLANNING 2022
In de komende maanden

• GOSA Stap en ontmoet Neerpelt 23/12

• Joker: onkosten voor 15 december 2021

• ViK:
in januari werken de oude terminals niet meer. 
Elke afdeling kan korting geven 
(verkooppunt en op activiteiten) 
via de ViK (virtuele terminal = app op je GSM, tablet, …). 
Code aanvragen in Brussel: ledenvoordelen@gezinsbond.be

Nu doen!
Verkooppunten: stopzetting NMBS-passen

• KOD: 
alle oppassers moeten hun eID laten inlezen, anders ontvangen ze geen aanvragen meer
promotie maken voor heropstart naar ouders en oppassers: nood aan oppassers
extra actie: project opvangnet: zoektocht vrijwilligers voor oppas overdag
19/2: viering 60 jaar KOD met coördinatoren in Leuven 

• Activiteitenbeheer: 
Werkjaar afsluiten en min. 3 activiteiten 2022 erin zetten tegen half januari
Voorbije activiteiten kan je nu al afwerken

mailto:ledenvoordelen@gezinsbond.be
https://gezinsbond.be/Documents/Instructiefilmpje_Virtuele_kaartlezer.mp4


Jaarplanning 2022



NIEUWS regio 
en centrum
° Uitleen spelmateriaal: wijziging locaties

www.gezinsbondlimburg.be

° Nieuw promotiemateriaal: bondswinkel

http://www.gezinsbondlimburg.be/


° Ten slotte:
Gebruik enkel nieuw logo:

Voor social media

woordmerkbeeldmerk



AFSLUITEND
Woordje van de burgemeester



Nog even gezellig nakaarten
voor wie wil …

Break out rooms


