N°4

G R ATI S

E X T R A P I T V O O R PA R T I C U L I E R E S P E E L P L E I N E N

VOOR LEDEN

M A A RT- 2 0 2 0

S P E E L P O S T
N I E U W S B R I E F VA N D E V L A A M S E D I E N S T S P E E L P L E I N W E R K

A
WIJZIGING VAN
BESTUURSLEDEN 		 P1

EXTRA CENTJE
NODIG?

Soms stoppen bestuursleden en
komen er nieuwe in de plaats. We
overlopen de te zetten stappen.

Geen enkele vzw staat weigerachtig
tegenover wat extra geld. Trooper
kan hierin je bondgenoot zijn.

A

B
P2

VAKANTIE?
OP SCHOOL?!

C
P3

Veel speelpleinen gaan door op
schoollocaties, misschien voor jou
ook een optie?

VDS SCHRIJFT
EEN BELEIDSNOTA

D
P4

… en kan daarvoor jouw input
gebruiken.

 WIJZIGING VAN
BESTUURSLEDEN

Bestuursleden komen en gaan, dat is inherent aan een vzw. Toch is het niet
altijd even simpel om aan alles te denken bij zo’n wissel van de wacht.
Daarom lijsten we hier de grootste aandachtspunten even op.

DE WETTELIJKE
KANTJES
1 Goedkeuren op de AV:

Allereerst moeten zowel het
ontslag van de oude bestuursleden
als de aanstelling van de nieuwe
leden goedgekeurd worden op de
AV. Hoe je dit doet is afhankelijk
van je statuten.

4 Het UBO-register controleren:
Normaal gezien worden deze data
automatisch overgenomen van
het KBO (Kruispunt Bank Ondernemingen), maar deze moet je
controleren en bevestigen.

OP PAPIER STAAN ER NOG OUDE BESTUURDERS, DAT IS TOCH GEEN PROBLEEM?
Jawel, toch wel. Enerzijds kan
jij als nieuwe bestuurder niet
rechtsgeldig handelen (bv: geen
contract afsluiten) en anderzijds
blijven de oude bestuurders

aansprakelijk zolang hun namen
genoteerd staan. In sommige
gevallen kan dit aanzien worden
als ‘zware fout’, wat hun gerechtelijke bescherming opheft.

2 Formulieren downloaden van

het Belgische staatsblad:
Je vindt deze op de webpagina van
het Belgische staatsblad.
http://www.ejustice.just.fgov.be/
info_tsv_pub/form_n.htm

"EEN GOED DRAAIEND BESTUUR
IS ESSENTIEEL VOOR
EEN GOED DRAAIEND SPEELPLEIN"

Vul steeds formulier I én formulier II in!

3 Melden aan de ondernemings-

rechtbank van je regio:
Je stuurt de ingevulde formulieren
op naar de ondernemingsrechtbank
van jouw regio. Zij zorgen er voor
dat deze wijzigingen gepubliceerd
worden in de bijlage van het
staatsblad. Vind jouw rechtbank
hier:
www.rechtbanken-tribunaux.be/
nl/rechtbanken-en-hoven/ondernemingsrechtbank

HIER OOK AAN
GEDACHT?
1 W IE

MOETEN ER ALLEMAAL OP DE
HOOGTE ZIJN?:

Natuurlijk zijn er naast de wettelijke kanten, ook andere stakeholders die best op de hoogte zijn
van een verandering. Denk hier
bijvoorbeeld aan:

J e vrijwilligers
Ouders van kinderen
De jeugddienst en schepen van
je gemeente
Andere verenigingen in je
gemeente
De VDS
…

2

 AILINGLIJSTEN, FACEM
BOOK-GROEPEN EN ANDERE
HANDIGHEIDJES:

Vergeet de mailinglijsten en de
info op je facebookgroepen niet
aan te passen.
Heb je een website? Geef daar dan
zeker de correcte info.
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EXTRA CENTJE NODIG?

HOE WORD IK
TROOPER
1 Surf naar www.trooper.be
2 Klik door op ‘word trooper-

vereniging’
3 Vul het inschrijvingsformu-

lier in
4 Wacht tot Trooper.be je pa-

gina online zet
5 Et voila, je kan iedereen ver-

wittigen dat ze vanaf nu hun
online-aankopen via Trooper
moeten doen

A

ls speelpleiners zetten we
ons voor de volle 100% in om
elk kind een droomvakantie
te bezorgen. Maar tussen droom en
werkelijkheid staan vaak praktische
bezwaren in de weg. Eén van die
praktische bezwaren is natuurlijk de
centjes die nodig zijn om een toﬀe

uitstap te doen, een coole go-kart
aan te kunnen kopen of te zorgen
voor extra verkleedkleren.
Om aan het nodige budget te
komen, heb je waarschijnlijk al verschillende methoden bedacht, maar
wist je dat er een manier bestaat
die zo goed als geen moeite vergt?

"DEZE SITE IS ONTWIKKELD OM
VZW’S EN ANDERE GOEDE DOELEN
TE HELPEN OM EEN CENTJE BIJ
TE VERDIENEN"

BEN JIJ EEN TROOPER?
En nee, dan hebben we het niet over
een deelnemer aan Kamp Waes of
een personage uit Star Wars, maar
over de website Trooper.be. Deze site
is ontwikkeld om vzw’s en andere
goede doelen te helpen om een
centje bij te verdienen.

Door online aankopen, via de trooper
pagina te doen, bv. Bij Bol.com komt
een deel van dat geld naar de vereniging die geselecteerd wordt. Dus
als je jouw vereniging registreert op
de website, kan je op die manier een
aardig centje bijverdienen.

WAT Z I J N D E V O O R D E L E N ?
Het is ‘easy money’
Zorgt voor een leuk extraatje
bovenop je huidige budget
Kost geen moeite (ook niet aan
degenen die je willen steunen)

Groot potentieel aan mensen
die kunnen bijdragen
Ouders
Animatoren
Sympathisanten

NOG MANIEREN OM AAN EXTRA MIDDELEN TE GERAKEN?
Naast Trooper zijn er natuurlijk
nog manieren om aan het nodige werkingsbudget te geraken.
We sommen er enkele op:

Structurele subsidies (in je
gemeente): vaak geregeld via
het subsidiereglement of een
convenant.
Projectsubsidies: via allerlei
kanalen kan je (éénmalige) subsidies krijgen voor projecten.

Sponsoring, inzamelacties en
crowdfunding
Inschrijvingsgeld van de kinderen
Aparte subsidies voor de animatorenwerking

Meer inspiratie:
www.speelplein.net/centen
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VAKANTIE? OP SCHOOL?!

"DIT IS ONS
FANTASIELOKAAL.
ELKE DAG BOUWEN
WE DIT OP IN EEN
NIEUW THEMA EN
GEVEN WE ER IN
DE NAMIDDAG
IMPULSEN AAN DE
KINDEREN"
MIJN INFRASTRUCTUUR!
Bijna 40% van de speelpleinwerkingen zit in een schoolgebouw. Helaas
bieden de binnen- en buiteninfrastructuur daar vaak weinig speelkansen. Een uitdaging dus om deze
ruimtes in de vakantie om te toveren
tot een speelparadijs voor kinderen.
En toch slaagt speelpleinwerk hierin, elke vakantie opnieuw. Het is
niet makkelijk om te onderhandelen
over grote veranderingen van de infrastructuur, zeker niet op scholen.
Daarom zetten veel speelpleinen in
op de tijdelijke inrichting: het bouwen van een verplaatsbaar decor,
leuke versieringen ophangen of het
helemaal op maat inrichten van een
lokaal kan al heel wat bereiken.
Maar er zijn ook andere boeiende
evoluties. Zowel de overheid als
de scholenkoepels zetten steeds
meer in op het delen van schoolinfrastructuur en op het speelser
inkleden ervan.

INFOFICHE GEDEELD GEBRUIK.
Om te zorgen voor een goede basis
voor het delen van infrastructuur,
maakte de VDS een infofiche op
(Infofiche ‘Gedeeld gebruik’). Hierin
komen volgende zaken alvast aan
bod:

asisregels in het delen van een
B
ruimte
Speelplein is een meerwaarde
Afspraken maken goede vrienden
Laat kinderen mee beslissen
Tijdelijke inrichting

S peelpleinwerk in scholen
Hoe gaat de VDS hier mee verder?
Relevante info

GOEDE AFSPRAKEN
MAKEN GOEDE VRIENDEN
We maakten ook een blanco-overeenkomst op om jullie te inspireren,
te informeren en op weg te helpen
over welke zaken je best afspraken
maakt met de school.
Je kan de infofiche terugvinden op
onze website:
www.speelplein.net/
externerelaties

Daar dan even scrollen tot het
laatste puntje (Delen van infrastructuur) en klikken op “gedeeld
gebruik”. Nog een zin later kan je
doorklikken op “blanco-overeenkomst” voor ons voorbeeld van een
samenwerkingsovereenkomst
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DE VDS BELEIDSNOTA
2022

De VDS is volop bezig met de lijnen uit te zetten voor de volgende
beleidsperiode. Deze gaat in vanaf januari 2022. Bij het opstellen van
onze plannen willen we zeker ook jou, als afgevaardigde van een particulier speelplein, betrekken.

O

m niet aan te komen met
een ellenlange vragenlijst, besloten we het kort
te houden en ons te beperken
tot één vraag die volgens ons
voldoende uitnodigt om helemaal
los te gaan in de input die je ons
wil geven: Als we een medewerker 'particuliere speelpleinen' in
dienst zouden hebben, waarvoor
zou jij die dan inzetten?

“ALS WE EEN FULL-TIME MEDEWERKER ‘PARTICULIERE SPEELPLEINEN’ IN
DIENST ZOUDEN HEBBEN, WAARVOOR
ZOU JIJ DIE DAN INZETTEN?”

Mail: marjan@speelplein.net
Google form: shorturl.at/djtQ1

Brussel
wauter@speelplein.net
0485 71 49 33

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

Fien
De Smet
Vlaams-Brabant

SAMEN NAAR EEN
BETERE SPEELPOST

LA AT VAN JE HOR EN
Mail ons je antwood of vul het
google-form in via onderstaande
link, dan kunnen wij zorgen voor
een nog betere ondersteuning van
particuliere speelpleinwerkingen:

Wauter
Temmerman

Deze speelpost is speciaal ontwikkeld op maat van particuliere
speelpleinen. Maar is dit wel de
goede manier voor jou? Of zou je
liever op een andere manier deze
info verkrijgen? Of vind jij deze
informatie vooral overbodig?
Daar hebben we voorlopig het
raden naar… tot nu! Want via
onderstaande link kom je terecht
op het evaluatieformulier van de
speelpost. Denk bij het invullen
niet enkel aan deze editie, maar
ook aan alle voorgaande uitgaven.

Wij stellen jouw eerlijke mening en input zeer op prijs, zo
kunnen wij komen tot een betere
ondersteuning van particuliere
werkingen zoals de jouwe.

ﬁen@speelplein.net
0487 18 99 20

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

Google form:
shorturl.at/LNOPY

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

Kobe
Swennen
A A N KO M E N D E D E A D L I N E S

Limburg
kobe@speelplein.net
0477 21 47 03

> 15/04/2020
GROEPSAANKOOP SPEELMATERIAAL
Deadline:

Zoals elk jaar organiseert Materiaal Magazijn weer een groepsaankoop voor al het speel- en ander materiaal dat je kan nodig hebben
om je werking te organiseren. Doordat we tijdens deze periode in
grote aantallen kunnen bestellen, kunnen we goedkopere prijzen
bedingen, die we uiteraard doorrekenen aan de bestellers.
Proﬁteer mee van deze korting van 5% op je aankopen en bestel
dus nog tijdens de groepsaankoop.

website: www.groepsaankoop.materiaalmagazijn.be

VOLGEND EDITIE
September 2020:
onderwerpen nog niet
gekend

Nu al meer weten?
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

Simon
Knaeps
Antwerpen
simon@speelplein.net
0485 10 89 72

