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Goe Gespeeld! is sinds 
2009 een netwerk dat 
opkomt voor het recht 
op (écht goe) spelen. 

Geraardsbergen 
03/04 - 08/04

Mol 
27/03 - 01/04

Beersel 
04/07 - 09/07

Zutendaal 
01/07 - 06/07

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.” 

 PLOEGCOACHING LOKALE ONDERSTEUNING   PRODUCTEN   VISIE TAAKVERDELING BINNEN DE 
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LIM
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W I E  Z I J N  W I J

VDS

“Dat elke euro het 
speelpleinwerk 
ten goede komt, is 
onze plicht.”

  FINANCIËN  

ASTRID

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

  HR  

WAUTER

SYLVIA

 ADMINISTRATIE 

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

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

INCLUSIE

REG IONAAL

MATER IAALMAGAZIJN

320 
V R I J W I L L I G E R S

EEN VRIJWILLIGERSORGANISATIE ‘AU FOND’ DE KOEPEL VOOR SPEELPLEINWERK
Naast ons reguliere aanbod van diensten en producten wat de basis 
vormt van ons werk, willen we in 2019 focus leggen op:

  een DNA-brochure  
over omgaan met 
storend gedrag;

  een dossier over 
‘spelen met  
loose parts’

+

DIRECTIE

LIESBET JO

ADMINISTRATIE JEUGDWERK VOOR ALLEN

THOMAS EVELYN 

Permanente webshop 
met materiaal voor 
veeleisende speelini-
tiatieven. 1x per jaar 
groepsaankoop ‘speel-
materiaal’.

Zetel Gent

Zetel Hasselt

KANTOREN

VDS

VDS
VDS

VDS

VDS

Hoofdzetel 
Mechelen

BERT MARJOLEINMARJAN

COÖRDINATOREN 

STAF STAFCENTRAAL

NELE KOBE

Lokale ondersteuning 
van de Gentse speel-
pleinen.

PIETERWIM

COÖRDINATOREN 

  een proefproject ism 
Formaat over tieners; 

  adviezen over  
de nieuwe  
vzw-wetgeving

  een infomoment over 
het nieuwe decreet 
buitenschoolse opvang-
activiteiten

  intervisie speelplein- 
verantwoordelijken

Onze volledige beleidsnota 2018-2021 op www.speelplein.net/overons

?

2 0 1 9

vacature 
lopende

Vlaamse Overheid

Lidgeld

Producten

Vormingen

Projecten

Overige

 JOUW B IJDRAGE  MAAKT EEN VERSCHIL ! Slechts 5% van onze totale inkomsten halen 
we uit lidgeld, nl. €92000. Toch maakt dit 
bedrag een wezenlijk verschil in ons streven 
om zo dicht mogelijk bij jouw werking te staan.  
We betalen hiermee het loon van bijna 2 lokaal onder-
steuners die voltijds aan de slag gaan. 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.



 LOKAAL WERKEN IS ONZE STERKTE    ( VDS VZW )

verantwoordelijken, regionale trefmomenten en 
vorming ter plaatse. We geven advies of stappen 
actief mee in een begeleiding, op maat van jouw 
werking. In diverse werkgroepen en adviesraden 
worden we gewaardeerd voor onze sterke visie 

op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. 
We gaan voortdurend op zoek naar boeiende 
samenwerkingen en projecten. We ontwikkelen 
kant-en-klare producten die zorgen dat jij kan 
bouwen aan nog straffer speelpleinwerk!

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw on-
dersteunt proactief alle speelpleinwerkingen in 
Vlaanderen en Brussel. We gaan voor meer én betere 
speelkansen in de vrije tijd van elk kind!  
We organiseren opleiding voor jongeren en 

Lidmaatschap 2 0 1 9

PEPIJN HANSSENS  (VOORZITTER)LIESBET EN JO (DIRECTIE)

BEVESTIG VOOR 
31/12/18

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

 WAT JE KRIJGT ALS LID 
F INANCIËLE  VOORDELEN
   We sturen naar elke werking een standaard 

pakket met nieuwe cursusfolders voor anima-
tor, hoofdanimator en instructeur. Als lid krijg 
jij de kans om het aantal cursusfolders zelf te 
bepalen. (bv. gratis 500 stuks voor je lokale 
wervingscampagne)

   De Christelijke Mutualiteit (CM) betaalt €2,5/
dag van het inschrijfgeld terug aan ouders. 
CM baseert zich op onze ledenlijst voor de 
terugbetaling van speelpleinwerk. 

   Daarnaast krijg je automatisch 20% korting 
op vorming en advies ter plaatse, een audit, 
een procesbegeleiding en bij deelname aan 
weekends, trefdagen en studiedagen.  

OP DE WEBSITE KAN JE 
VEEL INFO TERUGVINDEN 
OVER VERSCHILLENDE 

THEMA’S. ACTUEEL, BE-
TROUWBAAR EN ALLES OP 1 PLEK. 
HANDIG! 
Anneke Dejonckere
Speelplein Hest (Heist o/d Berg)

DOOR ONZE BIJDRAGE 
VERZEKEREN WE DAT  
HET RECHT OP SPELEN 

WORDT VERDEDIGD OP HOGER 
NIVEAU EN ER POSITIEVE AANDACHT IS 
VOOR SPEELPLEINWERK.  
Bram Van Dooren 
Speelplein Boom

WE SLUITEN AAN VOOR ALLE  
NUTTIGE TIPS, TRICKS EN TOOLS  
DIE DE VDS AANBIEDT.  
HANDIG DAT JULLIE GRAAG  
ÉN GRATIS TER PLAATSE KOMEN! 
Mike Bonneux
De DOE-fabriek (Hasselt)

WE GENIETEN VAN EXTRA 
VOORDELEN, MAAR GE-
LOVEN OOK ÉCHT IN EEN 

ORGANISATIE ALS VDS. ZE 
ZIJN MET DE JUISTE INHOUD BEZIG EN 
ALS PARTICULIER SPEELPLEIN KUNNEN 
WE ALTIJD BIJ HEN TERECHT
Ine De Keyrel - Speelplein Zonnestraal (Diksmuide)

SPEELPLEINORGANISATOR2

PARTICULIER GEMEENTELIJK

Nieuwe leden €90 €150

1 – 24 
animatoren

€150 €270

25 – 49 
animatoren

€240 €390

50 – 100 
animatoren

€360 €480

 JAARLIJKSE BIJDRAGE 1

    Je betaalt slechts één bijdrage als organisator ook 
al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het 
volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.

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

   Niet-speelpleinorganisatoren kunnen ook aanslui-
ten en betalen €150. Je ontvangt ons magazine 
Pit., 1 bordje ‘lid van’, onze digitale nieuwsbrief 
en toegang tot alle digitale producten.

 
   Kortingen worden toegekend zodra de VDS de 

betaling van het lidgeld ontvangen heeft. Onge-
bruikte kortingscodes vervallen op 31 december 
en zijn niet overdraagbaar.

We vroegen speelpleinverantwoordelijken recent 
naar hun mening over ons systeem rond lidmaatschap.  
Op basis van deze bevraging passen we een aantal 
zaken aan richting 2019 en bekijken we enkele 
opties voor de toekomst.

 WE HOUDEN REKENING MET JE OPMERKINGEN  KUNNNEN WE OPNIEUW OP JOU 
 BIJDRAGE REKENEN? 

   We benoemen voordelen op maat van  
particuliere speelpleinen.

 
   We onderzoeken nieuwe voordelen die een meer-

waarde kunnen zijn voor je speelplein (bv. korting 
bij uitstappen, groepsaankoop voor truien...).

   Het hernieuwen van je lidmaatschap kan een 
maand eerder. Makkelijker voor je administratie, 
een factuur op het huidige jaar is mogelijk, etc.

  Zoals je al kon merken, werken we vanaf 2019 
niet langer met kortingscodes (met uitzondering 
van het MateriaalMagazijn). Wiens speelplein lid 
is en gebruikt maakt van onze diensten, krijgt 
automatisch 20% korting op de factuur.

   Gedaan met dubbel werk: vanaf 2019 zal je je 
lidmaatschap kunnen verlengen via je organisatie-
profiel op onze website. Je organisatiegegevens 
worden zo automatisch bijgewerkt.

BEDANKT 

VOOR HET 

VERTROUWEN

Op ons kan je alvast rekenen! 
Anne, Daisy, Kim, Nele, Sylvia 
en Wauter.

VERBONDENHE ID  EN SLAGKRACHT
Je bent deel van een groter geheel. In 2018 waren 
289 speelpleinorganisatoren lid van de Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk. Samen vertegenwoordi-
gen zij 416 van de 557 speelpleinwerkingen in 
Vlaanderen en Brussel. Je geeft ons het mandaat 
en slagkracht om op te komen voor de belangen 
van het spelende kind en het speelpleinwerk als 
unieke jeugdwerkvorm op bovenlokaal, Vlaams 
en Federaal, niveau. We zorgen ervoor dat jouw 
speelpleinstem au sérieux genomen wordt. 

   Leden ontvangen na betaling een bordje “lid 
van…” en digitale bestanden om het lid-
maatschap op eigen drukwerk en website te 
communiceren.

Betaal voor 30/01/19

*Een organisator draagt de eindverantwoordelijkheid 
over de volledige speelpleinwerking. Sinds juni heeft 
de VDS een definitie speelpleinwerk die de vraag 
beantwoordt: “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”. 
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk

De jaarlijkse bijdrage blijft hetzelfde als vorige jaren. We maken een onderscheid tussen particulie-
re en gemeentelijke organisatoren. De VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren 
kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager. 

EXTRA INFORMATIE
   Exclusieve toegang tot alle digitale producten 

voor jou en de rest van je speelpleinploeg via een 
persoonlijk profiel op onze website. (brochures, 
films, instrumenten…).

   Volledig gebruik van www.speelplein.net/
  beterspelen. Het luik op onze website waar we 

alle producten, inhoud, wettelijke kantjes, het 
standpunt van de VDS, nuttige links en speel-
pleinvoorbeelden volgens onderwerp bundelen. 

   Een aparte nieuwsbrief in je brievenbus en web-
sitepagina voor particuliere werkingen met tips 
en nuttige informatie (bv. rond vzw-wetgeving...) 
vanaf januari 2019.

   Jij en je schepen ontvangen 4x/jaar ons magazine 
Pit. rond een actueel speelpleinthema en 10x/
jaar onze digitale nieuwsbrief. Ook je animatoren 
ontvangen beide als zij hun gegevens doorgeven 
via www.speelplein.net/pit

Bevestig je lidmaatschap 
voor 31/12/2018  via www.
speelplein.net/lidworden. 
Betaal ten laatste op 
30/01/2019 je bijdrage. 
Gemeentelijke werkingen die 
met een bestelbon werken, 
mailen naar vdsinfo@speel-
plein.net  
Of sturen de bon naar: VDS 
vzw, Lange Ridderstraat 22, 
2800 Mechelen met rekening-
nummer: BE45 4263 1380 6189

   Leden krijgen éénmalig 5% korting voor 
aankopen van kwalitatief speelmateriaal en 
promotiemateriaal voor speelpleinwerk op www.
materiaalmagazijn.be via een unieke kortings-
code. Het hele jaar door te gebruiken, ook 
bovenop de 5% korting tijdens de groepsaankoop 
in het voorjaar. Leden moeten deze code zelf 
invullen wanneer ze een bestelling plaatsen! 

EXTRA ONDERSTEUNING
  Onze medewerkers zijn beschikbaar en bereik-

baar, op vraag ook buiten de kantooruren.  
Elke vakantie kan je ons 24/7 bellen op het 
noodnummer bij een crisis, incident of ernstig 
ongeval.

   Gratis kennismakingsgesprekken met jouw 
(nieuwe) schepen van jeugd.

  Je hebt recht op 2 gratis adviezen ter plaatse.


