
REGIORAAD Regio 
Maaseik

14 maart 2022



▪ Welkom

▪ Rekeningen

▪ Allerlei nieuws

▪ Varia en rondvraag

▪ Gezellig samenzijn

AGENDA
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UITGAVEN INKOMSTEN 

1.  VERKOOPMATERIAAL 1.  VERKOOPMATERIAAL

1.1. Aankopen materiaal 6.597,75 1.1. Verkopen materiaal 15.107,25

2. GEBOUWEN, ONDERHOUD EN ENERGIE 2. LIDGELDEN

2.1. Huur gebouwen en lokalen 568,75 2.1. Lidgelden 17.988,53

2.2. Onderhoud en herstellingen 0,00

2.3. Energie 0,00 568,75 3. TOELAGEN

3. ADMINISTRATIE EN INTERNE WERKING 3.1. Gezinsbond vzw 0,00

3.1. Drukwerken 0,00 3.2. Overheid 0,00

3.2. Kantoorbenodigdheden 897,88 3.3. Diversen 0,00 0,00

3.3. Vergoedingen aan derden 3.213,92

3.4. Communicatie 257,34 4. INKOMSTEN UIT AKTIVITEITEN

3.5. Publiciteit en promotie 3.350,00 4.1. Inkomsten uit aktiviteiten 0,00

3.6. Verzekeringen 0,00

3.7. Onkostenvergoedingen leden en bestuursleden 1.119,21 8838,35 5. FINANCIELE OPBRENGSTEN

4. LOONKOST 5.1. Inkomsten uit beleggingen 90,48

4.1. Bruto wedde 0,00 5.2. Inkomsten uit zicht- en spaarrekeningen 1.357,94 1.448,42

4.2. RSZ patronaal 0,00

4.3. Andere sociale lasten 0,00 0,00 6. DIVERSE OPBRENGSTEN

5. AFSCHRIJVINGEN 6.1. Diversen 0,00

5.1. Afschrijvingen 0,00

6. VERGADERKOSTEN

6.1. Verplaatsing en verbruik 769,90

7. FINANCIELE KOSTEN

7.1. Bankkosten en intresten 89,41

8. WERKING

8.1. Werking en akties 2.070,52

8.2. Toelagen 3.650,00 5.720,52

9. DIVERSEN

9.1. Diversen 0,00

Totaal uitgaven 22.584,68
Totaal 
inkomsten 34.544,20

Resultaat 11959,52winst



Goedkeuring rekeningen



Nieuws uit het centrum

Adres:        Arduinkaai 14, 1000 Brussel

Voor alle vragen:  contact@gezinsbond.be

mailto:contact@gezinsbond.be


▪ Denk aan gebruik van het nieuwe logo

▪ Downloaden via     Website voor vrijwilligers

AGENDAHerkenbaarheid



▪ VIRTUELE TERMINAL bijna overal geïnstalleerd:
- Handelaars  (stop fysieke terminal in april)
- Verkooppunten
- Kortingen op afdelingsactiviteiten

▪ Einde samenwerking NMBS-passen (wel nog kortingskaarten)
Deadlines:
• 31/05/2022: laatste verkoop aan leden
• 15/07/2022: terugbezorgen passen door de regio aan het centrum

▪ Nieuwe spaarpartner: Toyota en Lexus

--

Ledenvoordelen
Jouw code om 
VIK in afdeling 
te installeren 

al besteld?



Ledenvoordelen Zet gezinsvriendelijke handelaars in het daglicht
&

Motiveer leden hun lidkaart te gebruiken 
en digitale bonnenboek

Flyer nationale bonnen bij Bond eind februari



--

Ledenwerving

Doelgroep
Totaal 

aangeschreven

Aantal 

hernieuwingen
% hernieuwingen

LC21

vlak voor CIB3

15/01/2021

LC20

Vlak voor CIB3 

januari 2020

Totaal CIB 157.749 124.034 78,63% 69,57% 71,98%

Vrijwilligers 8.922 8.381 93,94% 89,68% 91,83%

Betalend lid 2021 139.600 113.718 81,46% 76,55% 82,15%

Gratis lid 2021 9.227 1.935 20,97% 11,95% 12,02%

Procentueel ligt de hernieuwing hoger dan de afgelopen twee jaren (78%). 

In absolute cijfers hebben we nog zo’n 34.000 leden minder dan vorig jaar.

Acties:

-12 afdelingen in onze regio doen mee met de extra gepersonaliseerde brief om te werven.

-Nu inzetten om zoveel mogelijk gratis leden te registreren.



--

Ledenwerving

Regio Maaseik:

° Iets minder verlies dan nationaal gemiddelde: 5,8% tov 6,5%   (betalend: 6,7% tov 7%)

dankzij gratis leden en nieuwe leden

Hernieuwing oud leden: minder goed: 9,8% tov 8%

° Blijven gratis leden maken: Versiering in tuin, babyspecial HVBL, medewerker K&G, ….

° Recup gratis: zeer goed: degelijk onthaal en betrekken nieuwe gezinnen door afdelingen

Huidige periode 2022 Vorige periode 2021 Verschil periode 2022-2021 Einde vorige 
periode 2021

Oud Ex 
gratis

Nieuw Totaal 
betalen
d

Gratis Totaal Oud Ex 
gratis

Nieuw Totaal 
betalen
d

Gratis Totaal Oud Ex gratis Nieuw Totaal 
betalend

Gratis Totaal Totaal 
betalen
d

Gratis Totaal Recup
Gratis

4.157 243 118 4.518 239 4.757 4.611 169 62 4.842 209 5.051 -454 -9,8% 74 43,8% 56 90,3% -324 -6,7% 30 14,4% -294 -5,8% 4.875 274 5.149 88,69%

NAT 5.349 1.844 137.81
3

7.330 145.14
3

142.01
4

4.904 1.221 148.13
9

7.166 155.30
5

-
11.394

-8,0% 445 9,1% 623 51,0% -
10.326

-7,0% 164 2,3% -
10.162

-6,5% 149.15
3

9.281 158.43
4

57,63%



--

Ledenwerving Voorbeeld: document dat Meeuwen gebruikt



Gezinsondersteuning

Week: 16 tot 23 mei
Scheurkalender besteld?

Leuven: uitgesteld
Antwerpen: 11 tot 22 maart
Genk: 14 tot 25 september

Vrijwilligers gezocht!

Webinars: goedgezind.be



• --

▪ Opvoeden en opgroeien in de Spotlights 16 tot 23 mei

▪ Online startmoment te herbekijken

▪ Mini-scheurkalender om te bezorgen aan gezinnen in je buurt

▪ Online aanbod: 2 webinars met Lynn Geerinck (16 en 23 mei)

▪ Lokale activiteit op maat van je afdeling: ontmoeting, ouder-kind, opvoeding

▪ Ideale gelegenheid voor samenwerking! (bvb. Huis van het Kind)

Week van de Groeilamp



Webinars voorjaar 2022

▪ 29 januari: Let’s talk about sex (uitzonderlijk al offline)

▪ 21 februari: Met de kinderen alles goed

▪ 14 maart: Tieners en seksualiteit 

(Veilig Online i.s.m. Sensoa)

▪ April: Investeren in de 1e/2e helft van je leven (i.s.m. Lannoo)

▪ 5 mei: Zorgen voor mama (i.s.m. Opgroeien)

▪ 16 en 23 mei: Goed omringd (Week van de Groeilamp)



▪ Kleurplaten op website voor vrijwilligers aangevuld

▪ Ontwerptool Content Stadium – nieuw systeem om uitnodigingen te maken – in ontwikkeling

▪ Vormingskalender: Facebook, Instagram, Mailchimp, ViK

Aanbod te vinden op website voor vrijwilligers

▪ Coronagids.gezinsbond.be: ga altijd na hoe je je activiteit kan organiseren

▪ Nieuwe eretekens: 
- voor vrijwilligers met een bijzondere bijdrage aan de werking
- te bestellen via regiosecretaris Elke
- Kostprijs 40 euro, te betalen door afdeling
- Oude eretekens bestaan niet meer, er komt wel jaarlijks (mei) 

een felicitatiebrief/oorkonde voor wie 25 of 35 jaar actief is

▪

Centrale ondersteuning



• Nieuwe look en feel
• Doel: meer beweging tonen

• Nieuw: Rond de tafel / Vrijwilligers in beeld

• Vaste waardes behouden
• Gluren bij de buren, Jij als vrijwilliger, Prikbord, Toogpraat …

• Kwalitatief fotomateriaal van vrijwilligers 
in actie steeds welkom
• Als aanvulling op illustraties in gekende stijl

Bravo!   Nieuwe stijl



Afya en Gezinssport
Vlaanderen

Op de planning voor 2022: 

• Beweegkoffers Familie Fit (hele jaar door te ontlenen)
• Run daddy run wordt Papakanda!
• WK Loopfietsen (hele jaar door te ontlenen)
• De Gezinskilometer (najaar 2022)
• Griezeltellen (oktober 2022) 
• Paascluedo



Puzzelkampioenschap

https://www.youtube.com/watch?v=YJC0yhRP5sA

Wil jij ook puzzelen in jouw afdeling?

Geef dan je interesse door via de 

website voor vrijwilligers > Activiteiten 

voor gezinnen > alle generaties.

Van 15 oktober tot 15 november

▪ teams van 3 tot 4 personen
▪ 500 puzzelstukjes in anderhalf uur 
▪ Voordeel-puzzelpakketten via centrum
▪ Communicatie centraal, als Gezinsbond 

samen naar buiten treden …

https://www.youtube.com/watch?v=YJC0yhRP5sA


Puzzelkampioenschap

Voorstel Gezamelijke aankoop: 
95 euro ipv 130 voor 10 puzzels + 30 posters + 3 Jommekes
1 puzzel + 3 posters : 9,50 euro

PAKKET 10 PUZZELS
+ 30 posters + 3 Jommeke strips 
Aan huis geleverd - inclusief 21 % btw
130 euro all in

PAKKET 20 PUZZELS
+ 60 posters + 6 Jommeke strips
Aan huis geleverd - inclusief 21 % btw
230 euro all in

PAKKET 30 PUZZELS
+ 90 posters + 9 Jommeke strips 
Aan huis geleverd - inclusief 21 % btw
285 euro all in

Samenaankoop zinvol?

Wie heeft interesse?

Geef je bestelling door aan 
regiosecretaris voor 10 april



Gezinsbond van de toekomst

= op maat van de gezinnen 

en vereenvoudiging voor onze vrijwilligers

- Nieuw Huishoudelijk reglement
-Nieuwe ledendatabase
- App: mijn gezinsbond en KOD eerst

- Kennismakingslidmaatschap, geboortegeschenk en booster BJO

WERKING 
boven 

STRUCTUUR



Boostercampagne BJO

Kader:
- wegvallen geboorte-adressen van de gemeenten
- 2021: doorgegeven door vrijwilligers en campagnes facebook … : 10.000 registraties
- samenwerking Agentschap Opgroeien start in september 2022; alle geboortes krijgen 
dan digitale BJO 1ste jaar, maar we mogen adressen alleen daarvoor gebruiken, gezinnen 
moeten zelf nog aangeven dat ze vervolg Gezinsbond ook wensen

Campagne februari-augustus 2022:
- Gezinnen met geboorte in 2022 (+ 2021) laten inschrijven op digitale nieuwsbrief 
(1 tot 18 maanden) om zo geboortes binnen te halen

Kanalen:
- Digitaal: social media, facebook, instagram, website, goedgezind.be,    
nieuwsbrieven ... 

- Fysieke kaartjes: voor lokale afdelingen op activiteiten (bvb. 2HB, babyborrels, …) of op 
centrale evenementen (Reuzenhuis) en op plaatsen zoals gemeentehuis, Huizen van het 
Kind, crèches, bibliotheken …

-> nieuwe gratis leden blijven doorgeven in ledendatabase



• Afbeeldingen 
voor facebook, 
website, 
nieuwsbrieven
via website voor 
vrijwilligers

• Fysieke kaartjes 
via bondswinkel

Boostercampagne BJO



UiTPAS – Verhoogde tegemoetkoming

▪ Stand van zaken op 10 januari
533 gezinnen   
waarvan 234 gezinnen die voor het eerst lid worden.

267 via UiTPAS
266 via het systeem van de verhoogde tegemoetkoming

▪ Blijven PROMOTEN
op plaatsen waar je deze gezinnen ontmoet, bv. op tweedehandsbeurzen
+ via OCMW, kansenorganisaties in de gemeente…

▪ De volledige uitleg vind je op de website voor vrijwilligers of 
https://www.gezinsbond.be/Paginas/Vermindering-lidmaatschapsbijdrage.aspx

▪ Een uitgebreide folder “korting op je lidgeld” : regio bezorgt er elke afdeling 
(Folder 'Korting Lidgeld (UiTPAS en VT-statuut) 

https://vrijwilligers.gezinsbond.be/jijalsvrijwilliger/Gezinsbondvooriedereen/Paginas/Samenwerken-met-het-OCMW.aspx
https://www.gezinsbond.be/Paginas/Vermindering-lidmaatschapsbijdrage.aspx


Geboortegeschenken en 
Kennismakingslidmaatschap

- Folder verhoogde tegemoetkoming
- Nieuwe geboortekaartjes

- Geboortegeschenken
nog steeds verkrijgbaar bij Mieke zolang de voorraad strekt

In nieuwe plan BELEVINGTRAJECT stappen we over naar een Verjaardagsgeschenk
en wordt gratis lidmaatschap een kennismakingslidmaatschap
Volgende keer meer hierover

Kan je vandaag 
meenemen naar 

je afdeling



Gezinsbond van de toekomst

REGIO-
HERVERDELING

STRUCTUUR



VAN GEWEST NAAR REGIO

De regio helpt de vrijwilligers uit de afdelingen bij het realiseren van het 
BASISAANBOD: actieve afdeling =

▪ Kinderoppasdienst (digitaal)

▪ Tweedehandsbeurs

▪ Ontmoetingsgerichte activiteiten
➢ Gezins- en kindgerichte activiteiten (bv. knuffelturnen, babbybabbels, 

Ontbijt, Paaseierenraap…)
➢ Aandacht voor verschillende levensfases (bv. ouders van tieners, 

grootouders…)

▪ Ledenvoordelen promoten
Nationaal en Lokaal

▪ Afdelingswebsites



VAN GEWEST NAAR REGIO

De regio doet dit door:

▪ Vrijwilligers samen te brengen

▪ Vrijwilligers te vormen: algemeen en binnen hun 

functie/rol

▪ Vrijwilligers ervaringen te laten uitwisselen en zo 

een kader te creëren om elkaar te leren kennen

▪ Vrijwilligers te waarderen in hun werking, een 

warm klimaat aan te bieden



VAN GEWEST NAAR REGIO

▪ Gewestelijke algemene vergadering wordt “REGIORAAD”

➢ Alle vrijwilligers welkom

➢ Alle afdelingen vertegenwoordigd door één vaste afgevaardigde 

(indien nodig heeft deze persoon ook stemrecht – iedere afdeling dus 

één stem)

➢ Minstens drie keer per jaar

▪ Gewestelijk bestuur wordt “REGIOKERN”

➢ Minimaal 4 personen uit 3 verschillende afdelingen

➢ Sleutelrollen: voorzitter, secretaris en penningmeester niet verwant 

in de eerste graad en niet uit hetzelfde gezin

Nieuw 
HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT



Dynamische kalender:   gezinsbondlimburg.be

GOSA 

KOD : uitzuiveren oppassers, E-ID, project opvangnet

PRAATCAFE’s
ipv werkgroepen

REGIO MAASEIK

Tweedehandsbeurzen 23 maart
Jonge vrijwilligers 28 maart
55-plus 25 april
Vz- en Secr 21 mei
Ledenvoordelen 21 juni



Spelmaterialen     Springkasteel, sminkkoffer, gekke kapsels, 4 op een rij, kegelspel, 

badgemachine, bamboostieken, volksspelen Beringen of Eisden,    → gezinsbondlimburg.be

Familieplanner 2023?

Zomers EEUWFEEST: 3 juli    

Uitbreiding regiokern: alle gemeenten vertegenwoordigd?

REGIO MAASEIK



Uitgebreid, attractief PROGRAMMA

Veel reactie van mensen die uitnodiging niet ontvingen

Vraag promotie activiteiten

Aandacht: werking voor 55+ ?

Stuurgroep GOSA



▪ -

Varia en Rondvraag



▪ -

Week vd VRIJWILLIGER

DANK JE WEL, VRIJWILLIGER!

Om dankzij jouw enthousiasme

anderen goesting te doen krijgen
en met jouw “smile” 

gezinnen een goed gevoel te geven

Om er een mooiere, aangenamere 
samenleving van te maken

You’re THE BEST



▪ -

Varia en Rondvraag

- Uitnodiging Gezellig samenzijn

- Naar huis met de nieuwe folders, kaartjes,

maar ook met LENTEKRIEBELS: 

geef dat goed gevoel door in je afdeling!


