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VZWWETGEVING 		 P1

VAN EVALUEREN
KAN JE LEREN

De nieuwe vzw-wetgeving, wat
brengt dat allemaal met zich mee?
Een beknopte samenvatting.

Hoe evalueren jullie de zomer?
De evaluatietoolbox helpt jullie op
weg naar een geslaagde evaluatie!

A

B
P2

WHAT’S
NEW?

C
P3

Hier enkele nieuwe VDS-producten
die we voor jullie graag in de schijnwerpers zetten!

D

ZIJDE
MEE?

P4

Check of je helemaal op de hoogte
bent met de nieuwe decreten, projecten en deadlines!

NIEUWE VZW WETGEVING

Sinds 1 mei 2019 is de wetgeving voor vzw’s aangepast. Maar wat zijn de grootste veranderingen en
wat betekent dit voor jouw speelplein? Hier zetten we ’t voor jou even op een rijtje…

DE GROOTSTE VERANDERINGEN
1 HET AANPASSEN VAN DE STATUTEN:
Vanaf je een aanpassing maakt in de
statuten, ben je vanaf 1/01/2020 verplicht om alle statuten aan te passen
aan de nieuwe wetgeving
2 WAT WIJZIGT ER IN DE STATUTEN?

‘ Maatschappelijk doel’ wordt
‘belangeloos doel’
‘Huishoudelijk reglement’ wordt
‘intern reglement’
De Raad van bestuur wordt ‘bestuursorgaan’ of ‘het bestuur’.
Vanaf nu kan schriftelijke
besluitvorming.
Dagelijks bestuur krijgt duidelijkere opdracht.
Het gewest waar de zetel van de
vzw staat moet worden opgenomen in statuten
Uiteindelijke begunstigden moeten worden geregistreerd in het
UBO-register
De openbaarmakingsformaliteiten wijzigen

3 DIT VERANDERT OOK:

 e definitie van een VZW
D
Winst mag, maar geen winstuitkering of vermogensvoordeel.
Winstgevende activiteiten zijn
bijkomstig, geen hoofddoel
De aansprakelijkheid van de
bestuurders wordt duidelijker
en financieel beperkt

DE WET GAAT
VAN KRACHT
 /05/2019: voor nieuwe
1
vzw’s of vrijwillig door
bestaande vzw’s
30/09/2019: uiteindelijke
begunstigden registreren
in UBO-register
Er is een overgangsperiode
voor bestaande vzw’s van
1/01/2020 tot 1/01/2024
om de statuten van de vzw
aan te passen

meer info www.speelplein.net/particulierespeelpleinen/vzw

“W IN ST GE VE ND E AC TIV ITE ITE N ZIJ N BI JK OM ST IG,
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VAN EVALUEREN
KAN JE LEREN
E VALUATIE

INSTRUM E NT

J E S P EE L P L EI N
D O O R EE N K IN D ER B RI L !
De zomer zit erop. Je hebt hoogstwaarschijnlijk een zomer vol speelplezier en lachende kindjes achter de rug. We twijfelen er niet aan dat je als speelplein er alles aan doet om de kinderen de zomer
van hun leven te bezorgen. Maar geen enkel speelplein is perfect. Elk speelplein heeft altijd groeikansen. Daarom is evaluatie van je werking een grote meerwaarde. Op die manier ontdek je waar je
op speelplein kan inzetten om nog meer speelkansen te creëren voor nog meer kinderen.

DE EVALUATIETOOLBOX
VDS ontwikkelde de evaluatietoolbox om je hierbij te ondersteunen.
Neem deze toolbox bij de hand,
met je hele ploeg of met je stuurgroep en ga aan de slag.

SPEELKANSEN

TOEGANKELIJKHEID

In deel 1 van de toolbox analyseer je
de speelkansen op jouw speelplein.
Sta stil bij gemiste speelkansen en
ga op zoek naar mogelijkheden om je
speelkansen uit te breiden. Je neemt
zowel de speelkansen vanuit de kinderen zelf, de animatoren, het materiaal en het terrein onder de loep.

In deel 2 werp je een kritische blik
op de toegankelijkheid van je speelplein. 25 stellingkaarten rond toegankelijkheid zetten je aan het denken.
Op welke aspecten scoren jullie al
hoog en waar vind je nog groeimogelijkheden?

“EL K SP EE LP LE IN HE EF T
AL TIJ D GR OE IK AN SE N. ”

Download de toolbox gratis op
onze website (voor leden) of
vraag een advies aan rond evaluatie van je werking bij je lokaal ondersteuner.

Documenten:
www.speelplein.net/
evaluatietoolbox

WORDT
VERWACHT
Tegen het einde van dit jaar
breiden we de toolbox nog
uit met een luikje over de
begeleidersploeg. Komen
animatoren graag naar het
speelplein? Heerst een goede
sfeer? Is het takenpakket op
maat van je animatorenploeg?
Uit welk soort animatoren bestaat je ploeg voornamelijk?
Ontdek en leer!

Deadline: Eind 2019
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WHAT’S
NEW?

Op het speelplein is geen dag hetzelfde. Je speelt in op situaties die zich die dag voordoen en je
komt vaak in contact met nieuwe situaties. Om jullie in concrete situaties een houvast te geven,
ontwikkelde wij deze nieuwe tools en producten om meteen mee aan de slag te gaan.

3 HANDVATEN DIE JE KUNNEN HELPEN IN NOODSITUATIES
NOODBOX

VOORWOORD

NOODBOX
NOOD

ALGEMENE
TIPS
(O.A. NUMMERS EN ADRESSEN)

BOX

DOS SIER

1

E
LOCATI
IG
ONVEIL
(O.A.

BRAND)

DNA KATTENKWAAD VOORBIJ

MEET THE PARENTS

VTP NOODSITUATIES OP JE SPEELPLEIN

DNA speelplein Fok Joe! werd herwerkt en opnieuw gedoopt tot DNA14 "Kattenkwaad voorbij". In deze
DNA-brochure geven we je de nodige tips rond grensoverschrijdend
gedrag (GOG)op je speelplein. Wat
kan je als speelplein doen om GOG
te vermijden? Hoe ondersteun je
de ploeg in het omgaan met GOG?
En welke do’s and dont’s geven we
mee om om te gaan met oa pestgedrag, agressie, discriminatie en
wegloopgedrag? Ontdek het allemaal in onze vernieuwde DNA.

Odisee hogeschool ontwikkelde een
reﬂectie-instrument voor begeleiders
in het jeugdwerk. Op een speelse manier ontdek je hoe je als speelplein
een goede band kan opbouwen met
ouders. De tool is opgedeeld in zes
verschillende thema’s, die elk een ander aspect van ouders belichten. Zo
denk je onder andere na over contact
leggen met ouders en omgaan met
boze ouders, online en in het echt.
Met veel plezier deden we afgelopen
zomer elk speelplein een toolbox
cadeau. Heb je ze niet ontvangen?
Neem dan zeker contact op met je
lokaal ondersteuner.

Heb je onze noodbox al ontdekt? De
noodbox biedt speelpleinen handvaten om zich voor te bereiden op een
aantal mogelijke crisissituaties die
kunnen voorvallen op het speelplein.
We hopen natuurlijk dat jullie de procedures nooit nodig zullen hebben,
maar als dat wel zo zou zijn dan ben
je maar beter voorbereid. Sinds kort
bieden we ook een vorming ter plaatse aan over dit thema. Interesse?

Vraag je vorming aan:
www.speelplein.net/vorming
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“ ALS SPEELPLEIN
KAN JE OP VERSCHILLENDE MANIEREN INZETTEN OP
HET VERMIJDEN VAN
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG ”

VERGEET JE JAARREKENING NIET OP BIZTAX

Als vzw betaal je als speelplein
geen belastingen, toch moet je
administratief in orde zijn en je
jaarrekening indienen. Dit moet
elektronisch, via de toepassing
‘Biztax’.

1 GA NAAR DE WEBSITE BIZTAX.BE:

Je aangiften indienen moet
elektronisch, via de toepassing ‘Bixtax’. Het is enkel nog
uitzonderlijk dat dit nog kan
gebeuren via papieren aangifte.

2 START IN BIZTAX:

Op de website van de overheidsdienst financiën vindt u stapsgewijs hoe uw aangifte in te vullen.
financien.belgium.be/nl/
E-services/biztax/vzw_of_stichting

3 JE KAN AANMELDEN OP DE MANIER DIE
JOUW HET BESTE PAST:

Gemakkelijk en snel via "itsme"
app op je smartphone
Met de e-ID kaartlezer
Via een certificaat

Opgelet: Je krijgt hier geen waarschuwing van, dus houd deze datum goed in het oog en vermijd zo boetes! Deadline: 26 september 2019
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ZIJDE MEE?
Het speelpleinlandschap staat niet stil.
Er duiken nieuwe decreten en projecten op die ook voor jouw
speelplein waardevol kunnen zijn. Hieronder vind je enkele
nieuwtjes die de moeite waard zijn om te ontdekken!

Wauter
Temmerman
Brussel
wauter@speelplein.net
0485 71 49 33

“ DENK MAAR AAN
HET DELEN VAN EXPERTISE, HET BEREIKEN VAN KINDEREN
OF JONGEREN DIE
ANDERS HUN WEG
NIET VINDEN TOT
BIJ JULLIE ”

NIEUW DECREET
KINDEROPVANG
Het is zover! Het nieuwe decreet
“houdende de organisatie van de
buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse
activiteiten” is sinds april 2019
oﬃcieel goedgekeurd. Een hele
mond vol! Concreet wil het decreet
inspelen op het opvangtekort in
Vlaanderen door buitenschoolse
opvang en samenwerkingen tussen
buitenschoolse activiteiten te stimuleren. En inderdaad, ook met

het speelplein! Deze afstemming
worden georganiseerd op lokaal
niveau. Hierin zitten heel wat kansen verborgen! Denk maar aan het
delen van expertise, het bereiken
van kinderen of jongeren die anders hun weg niet vinden tot bij
jullie of het vertegenwoordigd de
stem van kinderen in jullie stad of
gemeente! Pols zeker eens bij jullie gemeente om te kijken welke
kansen hier voor jullie speelplein in
verborgen zitten!

Nele
Merlier
Stad Gent
nele@speelplein.net
0474 45 99 10

Fien
De Smet
Vlaams-Brabant
fien@speelplein.net
0487 18 99 20

Meer info:
www.speelplein.net/BKO2021

Sylvia
Vandaele

PROJECT
BESTUURLIJKE
VERNIEUWING
Je wil graag wat meer vrijwilligers in je bestuur? Je wil graag
wat taken verdelen binnen je bestuur? De vrijwilligers komen om
te vergaderen maar hebben geen
tijd om zaken uit te voeren en je
wil hier verandering in zien? Als
dit bekend in de oren klinkt, dan
kan dit nieuwe project interessant
zijn voor jullie speelplein. De VDS
gaat speelpleinwerk in deze the-

ma’s ondersteunen door het project “bestuurlijke vernieuwing”.
Samen met collega’s uit Nederland
gaan we in eerste fase luisteren bij
speelpleinen wat hun ervaringen
zijn. Deze zomer trekken twee van
onze vrijwilligers naar een aantal
particuliere speelpleinen om hen
vragen te stellen. Met al die input
willen we een tool ontwikkelen
waar besturen zelfstandig, of met
ondersteuning van de VDS, mee aan
de slag kunnen. Maar daar stoppen
we niet: we voorzien gratis begeleiding, we stellen de tool voor
op ons congres “speelpleinwerk is

jeugdwerk” (www.speelpleinwerk.
net/congres2020) en verzamelen
een aantal goede voorbeelden nadien in een brochure. Ook in deze
nieuwsbrief krijg je geregeld een
update. Hetzelfde gebeurt in Nederland zodat we ook hun expertise
kunnen gebruiken om jullie bestuur
nog straﬀer te maken.

Oost-Vlaanderen
sylvia@speelplein.net
0488 31 66 87

Daisy
Hoste
West-Vlaanderen
daisy@speelplein.net
0489 10 86 08

Meer info:
Heb je interesse om jouw verhaal
te delen of wil je, in een latere
fase, graag aan de slag met de
tool, super! Stuur dan gewoon een
mailtje naar wim@speelplein.net.

wordt
verwacht
Limburg
vdsinfo@speelplein.net
015 73 28 90

A A N KO M E N D E D E A D L I N E S
Thema

Deadline

Wat moet je doen

Waar meer info

Ubo-register

30/09/2019

Gegevens aangeven

www.speelplein.net/ubo

Biztax

26/09/2019

Jaarrekening doorgeven

www.ﬁnancien.belgium.be/nl/
E-services/biztax/vzw_of_stichting

VOLGEND EDITIE

Nu al meer weten?

februarie 2020:
materiaal,administratie, kinderen en
animatoren…

www.speelplein.net/
particulierespeelpleinen

Alle info, bedragen en data zijn onderhevig aan wijzigingen, raadpleeg onze website voor de meest recente versie.
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw helpt je
graag verder! VDS vzw, Lange Ridderstraat 22,
2800 Mechelen, info@speelplein.net

wordt
verwacht
Antwerpen
vdsinfo@speelplein.net
015 73 28 90

