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VDS

 COMMUNICATIE 

“Wij staan altijd 
klaar met raad en 
daad voor onze 
vrijwilligers.”

“Elke werking 
kennen om heel 
gericht te helpen. 
Onze uitdaging!” 

“Onze producten en 
diensten sluiten aan 
bij de noden van het 
speelpleinwerk.”

“Duidelijk, betrouw-
baar en toegankelijk 
in wat we doen. 
Ons streefdoel!” 

“Een strategie 
rond onze 
visie, mijn 
missie.” 
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“Dat elke euro het 
speelpleinwerk 
ten goede komt, is 
onze plicht.”

  FINANCIËN  

MARJOLEIN

“Staffers en vrijwilli-
gers zijn ons menselijk 
kapitaal. Daar dragen 
we zorg voor.”

  HR  

WAUTER

WIM

 ADMINISTRATIE 

“De stem aan 
de telefoon, 
de factuur, de 
mooie folder...”

THOMAS EVELYN 

“Dat iedereen telt 
en kan deelnemen, 
vinden wij de 
normaalste zaak.”
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KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Permanente webshop 
met materiaal voor 
veeleisende speel- 
initiatieven. 
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MAARTEN

STAF
MEDEWERKERS

BKO

11 jongeren staan nu als co-animator op het 
speelplein. Het proefproject, uniek in Vlaan-
deren was een succes in 2016 en krijgt in 2017 
een volwaardige plaats in ons aanbod.
www.speelplein.net/co-animator

INCLUSIE 

?PIETER NELE

project Gent

deels ondersteuning 
van de Gentse speel-
pleinen en deels 
projectmedewerker 
toegankelijke speel-
pleinen WVL

deels ondersteuning 
van de buiten-
schoolse kinder-
opvang en deels 
projectmedewerker 
Goe Gespeeld!
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C O - A N I M A T O R E N



het verschil tussen bv. een algemeen advies aan 
de telefoon of een advies ter plaatse, op maat, 
door iemand die je werking van dichtbij kent.

LID WORDEN VAN DE VLAAMSE DIENST SPEELPLEINWERK VZW
( VDS vzw )

SPEELPLEINORGANISATOR1

PARTICULIER GEMEENTELIJK

Nieuwe leden €90 €150

1 – 24 
animatoren €150 €270

25 – 49 
animatoren €240 €390

50 – 100 
animatoren €360 €480

JAARLIJKSE BIJDRAGE

IN 2017 KUNNEN WE OP JE REKENEN?

    Je betaalt 20% meer dan vorig jaar. De stijging 
heeft te maken met een uitbreiding van de 
voordelen, (nl. exclusieve toegang tot alle pro-

ducten online en verdubbeling van de kortingen op 

VDS producten en diensten). Het was tevens 10 
jaar geleden dat de bijdrage werd herzien.  

    Je betaalt slechts één bijdrage als organi-
sator1, voor het volledig aantal animatoren, 
ook al heb je meerdere werkingen.

   We maken een onderscheid tussen particu-
liere en gemeentelijke organisatoren. De 
VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere 
organisatoren kunnen deelnemen aan het 
aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.

VOORDELEN ALS LID

Los van het feit dat jouw bijdrage er voor 
zorgt dat we spelen op verschillende niveaus 
in de kijker kunnen plaatsen én voor speel-
pleinwerk als unieke jeugdwerkvorm kunnen 
opkomen, levert het je ook rechtstreeks een 
aantal voordelen op:

WAT JE  KR IJGT

   Je hebt recht op 2 gratis  
adviezen ter plaatse.

   Jij en jouw schepen ontvangen 2x per 
jaar onze inhoudelijk brochure Pit. 
rond een actueel thema.

 (voorjaar – najaar)

    Elke animator ontvangt, indien je ons hun 
gegevens bezorgt:

 
  een zomerposter met speelideeën + 
klein gadget (juni);

  een herfstposter met kalender voor 
het nieuwe werkjaar (december);  

  onze digitale nieuwsbrief ‘Speelplein 
Nieuwsoverzicht’ (10x per jaar);

 Eind mei mag je een e-mail verwachten waarin 

we vragen om je gegevens aan ons te bezorgen.

   Exclusieve toegang tot alle digitale 
producten via je persoonlijk profiel op 
www.speelplein.net vanaf 1 januari 2017. 
(brochures, films, instrumenten…)

    We sturen naar elke werking een stan-
daard pakket met nieuwe cursusfolders

  Als lid krijg jij de kans om het aantal cur-

susfolders dat we opsturen zelf te bepalen  

(voor animator, hoofdanimator, instructeur 

en verdere vorming).

Normaal tarief1

Je betaalt als lid2

PARTICULIER GEMEENTELIJK

N1 L2 N L

Vorming ter plaatse €180    €80 €200     €120

Advies ter plaatse €180     €80 €200   €120

Audit €1.045 €855 €1.320 €1.080

Procesbegeleiding €1.045  €855 €1.320  €1.080

20% korting via groepsinschrijving bij deelname aan weekend, trefdagen en studiedagen 

HOEVEEL KORTING ONTVANGT ‘SPELEBEKE’? - EEN VOORBEELD

De gemeente Spelebeke heeft een werking met 45 animatoren en betaalt €390 lidgeld.

Code 1 02/2016_Deelname studiedag (2dlnr) €140   €28 

MM-code 04/2016_Bestelling speelmateriaal €1.265 €63,25

Geen code 05/2016_Advies ter plaatse €180 €180

Code 2 06/2016_Vorming ter plaatse €200 €80

Code 3 nog te gebruiken

KORT ING 2

en vorming ter plaatse. We geven advies 
of stappen actief mee in een begeleiding, 
op maat van jouw werking. Op bovenlokaal 
niveau, Vlaams en Federaal verdedigt de VDS 
de belangen van het spelende kind en het 
speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. In 
diverse werkgroepen worden we gewaardeerd 

   Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte 
van hun animatorenploeg, éénmalig aanslui-
ten aan een goedkoper kennismakingstarief.

 
   Niet-speelpleinorganisatoren kunnen aan-

sluiten als sympathisant. Dan betaal je 
€150. (Je ontvangt ons magazine Pit., onze di-

gitale nieuwsbrief en je hebt exclusieve toegang 

tot alle digitale producten).   

voor onze sterke visie op spelen en brede 
kennis van het jeugdwerk. We gaan voort-
durend op zoek naar boeiende samenwerkin-
gen en acties. We ontwikkelen kant-en-klare 
producten die zorgen dat jij kan bouwen aan 
nog straffer speelpleinwerk.   

Het grootste deel van onze middelen komt 
rechtstreeks van de Vlaamse Overheid (43%).
Slechts ± 4% van onze totale inkomsten halen 
we uit lidgeld, nl. € 75.000. 
Toch maakt deze 4% een wezenlijk verschil 
in ons streven om zo dicht mogelijk bij jouw 
werking te staan. We betalen hiermee het 
loon van ± 1,5 voltijdse lokaal ondersteuner:  

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw 
ondersteunt proactief alle speelpleinwer-
kingen in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: 
meer én betere speelkansen in de vrije tijd 
van elk kind!  Lokaal werken is onze sterkte.  
We organiseren opleiding voor jongeren en 
verantwoordelijken, regionale trefmomenten 

Leden ontvangen na 

betaling een bordje “is lid 

van…” en digitale bestan-

den om het lidmaatschap 

op eigen drukwerk en 

website te communiceren. 

  Leden krijgen éénmalig 5% korting via een 
unieke kortingscode voor aankopen van kwalitatief 
speelmateriaal op www.materiaalmagazijn.be. 
Het hele jaar door te gebruiken, ook bovenop de 5% 
korting tijdens de groepsaankoop in het voorjaar.
 

    Daarnaast krijg je 3 kortingscodes, in te zetten 
naar keuze op onze producten en diensten. 

Vul vóór 31 januari 2017 het formulier in op 
www.speelplein.net/lidworden.

Wij bezorgen je kort daarna de factuur. 
Gemeentelijke werkingen die met een 
bestelbon werken, sturen de bon op naar:
VDS vzw, Lange Ridderstraat 22,  
2800 Mechelen, met rekeningnummer: 
BE45 4263 1380 6189

Vlaamse Overheid

Lidgeld

Producten

Vormingen

Projecten

Overige

NIEUW

1    Een organisator draagt de eindverantwoorde-
lijkheid over de volledige speelpleinwerking.  

      Sinds juni heeft de VDS een definitie speel-
pleinwerk die de vraag beantwoordt: “Wat is 
speelpleinwerk en wat niet?”.  
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk

2 De kortingen in 2016 zijn verdubbeld ten opzichte van 2015. De kortingen worden toegekend zodra de 

VDS de betaling van het lidgeld ontvangen heeft en gelden tot 31/12/2017.

Lidmaatschap
2 0 1 7

 JOUW B IJDRAGE 
 MAAKT EEN VERSCHIL ! 

Onze ledenlijst kan je steeds raadplegen op www.speelplein.net/lidworden

www.speelplein.net/lidworden

Totale korting tot dusver =  €351,25

BEVESTIG VOOR 

31 JANUARI

BEDANKT 

VOOR HET 

VERTROUWEN

JOKE (VOORZITTER)BART EN JO (DIRECTIE)


