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MOGEN WE JULLIE
VOORSTELLEN…

Eentje om nooit meer te vergeten,
want ondanks alle moeilijkheden die
‘het virus’ meebracht, was het weer
een topper voor duizenden kinderen!

… de toolbox ‘Een Aantrekkelijk
Bestuur’. Een must-have om te zorgen voor een degelijk en gedragen
bestuur van je werking.
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SAMENWERKEN IS
GOUD WAARD
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ZIJDE MEE?

D
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Samenwerken met je plaatselijke
stad- of gemeentebestuur kan goud
waard zijn. Zowel voor jullie als voor
je plaatselijke bestuur.

We zetten enkele deadlines op een
rijtje. Ook onze nieuwste herwerkte
DNA ‘Waw-Activiteiten’ verdient een
plaatsje in de spotlight.

WAT EEN
ZOMER

10 00 X M ER CI

Ondanks alle moeilijkheden deze zomer met
Covid-19, hebben jullie weer massaal laten zien
dat het speelpleinwerk enorm flexibel is en
steeds alles op alles zet om kinderen een fijne
vakantie te bezorgen!

EVALUEREN OM
TE EVOLUEREN
Elke crisis is een opportuniteit om bij
te leren en te verbeteren. Hoe groter de crisis, hoe meer er te leren
valt, zou je dus, iet wat kort door de
bocht, kunnen stellen.
Ideaal dus om nu de evaluatie van de
zomer extra grondig te doen, daarbij
niet enkel focussend op de maatregelen, maar vooral op de algemene
werking en de vakantiebeleving van
de kinderen.
Meer inspiratie hoe dit aan te pakken,
vind je hier:
www.speelplein.net/evalueren

EEN
AANGEPASTE
ZOMERENQUÊTE
VOOR EEN
AANGEPASTE
ZOMER:
Ook de VDS wil deze zomer grondig
kunnen evalueren. Daarom stuurden
we een uitzonderlijke enquête uit
waar de focus lag op de gevolgen en
maatregelen van de corona-crisis.
We verwerken de resultaten zo snel
mogelijk en verspreiden deze op ons
congres.

NOODFONDS
LOKALE
BESTUREN
De regering besliste, in het kader van
de maatregelen in verband met Corona, om gemeenten en steden extra
middelen te geven om in te zetten
voor jeugd, sport en cultuur. Elke
gemeente of stad kan bijgevolg deze
premie aanvragen.
Aangezien jullie als speelplein essentieel zijn gebleken om veel kinderen een mooie zomer te bezorgen,
lijkt het ons niet meer dan normaal
dat jullie aanspraak maken op een
deel van de koek, net als andere
jeugdbewegingen. Nu is het dus het
moment om dit aan te kaarten bij je

gemeente- of stadsbestuur. Vergeet
niet: samen sta je sterker. Probeer
dus samen te werken met andere
jeugdbewegingen, zodat iedereen
zijn eerlijk deeltje krijgt. Het is wel
de bedoeling dat dit fonds gebruikt
wordt voor verenigingen die echt
schade hebben geleden door de crisis. Ga dus zeker na of dit voor jouw
werking écht het geval is.
Onze vrienden van ‘Scouts- en gidsen Vlaanderen’ maakten alvast een
voorbeeldbrief op om te versturen
naar je lokale bestuur. Deze kan je
hier terugvinden:
www.scoutsengidsenvlaanderen.
be/de-buurt-en-de-gemeente/samenwerken-met-lokale-besturen

“EE N ON VE RG ET EL IJ KE ZO ME R, SM AA KT NA AR ME ER EN
BE TE R. OP NA AR VO LG EN D JA AR !”
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MOGEN WE JULLIE
VOORSTELLEN...
SAMENSTELLING

IMAGO

WE HEBBEN DENKERS EN DOENERS
IN ONS BESTUUR
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TO O L B OX

EE N
A A N TR EK K EL IJ K
B ES TU U R

EEN GOEDE
SAMENWERKING

De toolbox “een aantrekkelijk bestuur” is het resultaat van een mooie
samenwerking tussen Jantje Beton/
NUSO uit Nederland en de Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk uit België.
Met dank aan Erasmus+ en Jint.
De toolbox helpt jullie bij een aantal uitdagingen waarmee jullie als
bestuur geconfronteerd worden. We
laten jullie een spiegel voorhouden
en bedenken wat jullie kunnen doen
om meer en meer betrokken vrijwilligers te vinden voor jullie bestuur.

SA M E NWE RK ING

T USSE N:

Jullie kunnen de tool samen met je
bestuur, maar ook alleen gebruiken.
Om echt veranderingen in gang te
zetten, is het belangrijk dat je het
met z’n allen eens bent over de punten waarmee jullie na afloop aan de
slag willen.

WAT ZIT ER IN
DE TOOLBOX?

1 S
 AMENSTELLING
2 TAAKVERDELING

 itleg hoe je de tool geU
bruikt.
Per thema zijn er 8 kaartjes.

Deze thema’s vinden besturen
in België en Nederland vaak een
uitdaging. Ervaringen van andere
besturen hebben we omgezet in
stellingen, tips en goede voorbeelden om mee aan de slag te gaan.

Vergeet niet tijdens het gesprek
de belangrijke punten op te
schrijven op het ideeënblad.
Na de discussie leg je het kaartje op één van de vier vakken van
het kwadrant.

NIET DRINGEND

DRINGEND

“EEN GOED DRAAIEND
BESTUUR IS ESSENTIEEL
VOOR EEN GOED DRAAIEND
SPEELPLEIN”

DRIE THEMA’S
KOMEN AAN BOD

3 I MAGO

RS

BELANGRIJK

E E N

ING

 en kwadrant om de stelE
lingen te sorteren die voor
jullie bestuur belangrijk/niet
belangrijk en dringend/niet
dringend zijn.

Pak een kaartje en lees de stelling
die er op staat. Bedenk allemaal
eerst voor jezelf een antwoord en
praat er daarna met elkaar over.
Op de achterkant van elk kaartje staat meer uitleg waarom we
de stelling aan bod laten komen.
Misschien geeft dat nog extra stof
tot discussie. Ook vind je op elke
achterkant een handige tip.

WE HEBBEN E
EN
DUIDELIJKE L
I J S T VA N TA K
EN
VOOR BESTUU
R EN VRIJWIL
LIGE

NIET BELANGRIJK

JE SP EEL PL EIN
DO OR EEN KIN DE RB RIL !

TA A K V E R D E L

HOE ZIT HET IN
ELKAAR?

Jullie kunnen zelf kiezen of jullie
één of alle uitdagingen behandelen.
Ook kunnen jullie kiezen of jullie één
kaartje spelen of alle kaartjes, afhankelijk van hoeveel tijd jullie willen
vrijmaken. De hele werkvorm duurt
gemiddeld twee uur.

Is de stelling voor jullie bestuur...
...belangrijk om verder op in
te zetten?
...niet belangrijk om verder op
in te zetten?
...dringend om verder op in te
zetten?
...niet dringend om verder op
in te zetten?
Na de stellingen geplaatst te hebben, is het tijd om een intentieverklaring op te stellen. Deze verklaring geeft aan met welke punten
jullie concreet dit jaar aan de slag
zullen gaan. Jullie prioriteiten dus.
Dit kan een korte of lange lijst zijn
met actiepunten. Het werkt als
geheugensteuntje, als uitdaging
en als erkenning wanneer jullie het
lijstje hebben afgevinkt.

OPGELET:

Een kaartje met vraagteken.
 en blad om alle ideeën op te
E
schrijven.
 en intentieverklaring voor de
E
actiepunten waarmee je het
komende jaar aan de slag wil
gaan.

Deze toolbox zit nog in de testfase! Wil jij ook zo’n box uittesten,
contacteer dan zeker je lokale
ondersteuner en we brengen een
bezoekje aan je werking met de
testkit. We houden je zeker op
de hoogte wanneer de uiteindelijke versie beschikbaar is!

EN VERDER?
Wil je meer ondersteuning? Vraag
advies of begeleiding aan bij ons,
de VDS. Wij helpen jullie graag
verder met jullie uitdagingen en/
of actiepunten.
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SAMENWERKEN
IS GOUD WAARD
Het gaat niet enkel om de centen…

LOGISTIEKE
ONDERSTEUNING
Speelden jullie al eens met het plan
om een speelpleinbus in te leggen,
die kinderen thuis oppikt? Nood aan
een container voor extra opbergruimte? Last van hardnekkige netels
op jullie terrein? Op zoek naar een
geschikt terrein?
Veel van deze zaken kosten ook geld,
geld dat je niet altijd hebt.
Kan de gemeente of stad jullie helpen met deze zaken? Misschien heeft
de gemeente of stad een eigen busje of een container op overschot? De
groendienst kan eens langskomen.
En vaak heeft de gemeente of stad
sportterreinen in eigen beheer.
Vragen kan nooit kwaad, stel zeker
ook de vraag aan je lokale bestuur!

COMMUNICATIE
Ook wat betreft communicatie kan de
gemeente of stad een grote hulp zijn.
Vaak hebben zij een brochure voor
kinderen en jongeren, waarin hun
eigen aanbod wordt toegelicht. Zijn
jullie hier ook al in terug te vinden?
Een kleine moeite voor hen, die veel
kan opleveren voor jouw speelplein!

NETWERKEN
Al eens nagedacht of er organisaties
zijn met wie jullie zouden willen samenwerken (vb: de straathoekwerker of een wijkwerking)? Of heb je
helemaal geen idee welke organisaties er zijn in jullie buurt?
De jeugddienst kan vaak snel aan een
overzicht en de gegevens komen van
dergelijke organisaties. Misschien
kunnen ze zelfs optreden als bemiddelaar tussen jullie organisaties, om
te komen tot mooie samenwerkingen.

TIP: Ga ook na waar jullie kunnen
helpen: heeft de gemeente of stad
een groot evenement buiten de
zomer, waar helpende handen altijd
van pas komen? Stel voor om met
jullie ploeg te komen helpen op dat
evenement, eventueel gekoppeld
aan een animatoren-activiteit.

HET ‘NUT’ VAN
SPEELPLEINWERK
Vooraleer je met de vraag voor subsidies naar je lokale bestuur stapt,
is het nuttig goed na te denken over
argumenten die het belang van jullie
werking benadrukken.
Vaak wordt speelpleinwerk gezien als
een goedkope opvang, zowel voor de
ouders als voor het lokale bestuur.
Maar speelpleinwerk is zo veel meer.
Probeer dit dan ook te benadrukken.
Zeker met de corona-crisis in gedachten, is het duidelijk geworden wat
voor groot maatschappelijk belang
speelpleinwerk heeft.

We geven jullie alvast twee
voorbeelden ter inspiratie:
Speelpleinwerk heeft een gemeenschapsvormende functie: het is een
ontmoetingsplek, zowel voor kinderen die elkaar ook tijdens de zomer blijven zien, als voor ‘ouders
aan de poort’ bij het brengen en
ophalen van hun kinderen. Zeker
in corona-tijden, maar ook daarbuiten, was dit een opvallende
meerwaarde
Speelpleinwerk zorgt voor gemotiveerde en geëngageerde kinderen
en jongeren: jongeren zetten hun
eerste stappen als geëngageerde
burgers, die bijdragen aan een
sterke gemeenschap. Maar ook
kinderen raken geïnspireerd door
animatoren aan het werk te zien.
Durf dus ook zelf ‘outside-the-box’
te denken, wanneer het gaat om
argumenteren over het belang van
jullie werking. Speelpleinwerk kan
zoveel betekenen voor een lokale
gemeenschap.

“CONSULTEER
OOK ZEKER JE
JEUGDDIENST”
SUBSIDIEDOSSIER
INDIENEN
Nadat je goede argumenten hebt
opgesteld over het nut van je werking voor het lokale bestuur, is het
tijd om een subsidiedossier in te dienen. Meestal heeft je gemeente of
stad al een reglement rond subsidies
voor jeugdwerk, maar wij raden aan
om te benadrukken dat er toch wel
wat verschil zit in speelpleinwerk en
ander jeugdwerk. Meer info over het
opstellen van een subsidiedossier
kan je terugvinden op onze website:
www.speelplein.net/ centen

TIP: Consulteer ook zeker je
jeugddienst, zij kunnen je vaak
verder helpen.
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ZIJDE MEE?
Wauter
Temmerman
Brussel
wauter@speelplein.net

AANKOMENDE
JAARREKENING

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’.

DNA 22:
WAWACTIVITEITEN

Deadline: 29 oktober 2020

Een prikkelend activiteitenaanbod
is een opdracht voor elke dag. Deze
brochure maakt het je gemakkelijker. Niet alleen vind je er 30 WAW!-activiteiten in terug, je vindt
er ook goeie voorbeelden over eﬃciënt voorbereiden en een duidelijk
brokje achtergrond over de verscheidenheid van activiteiten. Met deze
brochure kan je WAW-activiteiten
verzinnen, voorbereiden en uitvoeren
op je speelplein.
Voorlopig enkel digitaal beschikbaar voor leden op onze website.

DNA 22:
www.speelplein.net/ondersteuning/brochures

(wegens corona verlaat)
Je krijgt hier geen waarschuwing
van, dus houd deze datum goed in
het oog & vermijd zo boetes!

Meer info:
ﬁnancien.belgium.be/nl/E-services/
biztax

FISCALE
(EN ANDERE)
ATTESTEN
F I S C A L E AT T E S T E N :
Vaak vragen ouders hier naar, omdat
ze ‘opvang van kinderen beneden de
12 jaar’ voor een deel kunnen terugvorderen van de belastingen. Zorg er
dus voor dat je zo snel mogelijk elke

0485 71 49 33

ouder een ﬁscaal attest bezorgt voor
de dagen dat hun kind op het speelplein vertoefde.

Meer info:
www.sociaalcultureel.be/jeugd/
ﬁscaleaftrek_attesten.aspx

AT T E S T E N VA N D E
MUTUALITEITEN:
Elke mutualiteit betaalt voor een
groot stuk het inschrijvingsgeld voor
een dagje speelplein terug. Soms kan
dit bedrag zelfs hoger zijn dan de
eﬀectieve kostprijs voor een dagje
speelplein! Niet verwonderlijk dus
dat ouders vaak staan zwaaien met
een attest voor deze terugbetaling.
Maak deze, net als de ﬁscale attesten, dan ook zo snel mogelijk in orde
mocht dat nog niet gebeurd zijn.

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

Tessa
Verberckmoes
Vlaams-Brabant
tessa@speelplein.net
0497 36 93 37

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

TIP: Veel ouders zijn niet op de
hoogte van deze terugbetaling.
Jullie kunnen hen, als speelplein,
hierop attenderen. Een beetje
‘goodwill’ creëren kan nooit kwaad.
Alle info over bovenstaande attesten kan je nog eens rustig nalezen
op onze website:
www.speelplein.net/adminkinderen

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

Kobe
Swennen
Limburg
kobe@speelplein.net

CHECKLIST

0477 21 47 03

Thema
jaarrekening indienen
ﬁscale attesten

Deadline
29/10/2020
ASAP

Wat moet je doen

Waar meer info

Invullen via BIZTAX

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

Attest bezorgen aan ouders

www.sociaalcultureel.be/jeugd/
ﬁscaleaftrek_attesten.aspx

Attest bezorgen aan ouders

www.speelplein.net/
adminkinderen

Simon
Knaeps
Antwerpen
simon@speelplein.net

attesten mutualiteiten

ASAP

Nu al meer weten?
VOLGEND EDITIE
maart 2021

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

0485 10 89 72

