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ONS DOEL: MEER EN
BETERE SPEELKANSEN
VOOR ÉLK KIND EN
GROEIKANSEN VOOR
ALLE JONGEREN, IN
HET BIJZONDER OP
HET SPEELPLEIN

Ook 2021 staat in ons collectief geheugen gegrift als een jaar waarin
we de wereld zoals we die kennen niet als vanzelfsprekend mochten
beschouwen. De impact van het coronavirus op het speelpleinwerk
was enorm en ook onze eigen organisatie werd nog steeds op de
proef gesteld. Ondanks alles bundelden we samen onze krachten om
heel wat kinderen en jongeren hun zorgen te doen vergeten en hen
een zo fijn mogelijke vakantie te bezorgen. Corona heeft veel van
verantwoordelijken en elke individuele (hoofd)animator gevraagd.
We zijn trots én dankbaar om te zien dat speelpleinwerkingen er
alles aan deden om het spelende kind een vakantiegevoel te geven.
Samen met jullie blijven we streven naar meer én betere (speel)
kansen in de vrije tijd van elk kind en jongere!

OP ONS KAN JE REKENEN

Dat hebben we het voorbije jaar opnieuw
bewezen. We gingen verder op hetzelfde
elan en bleven jullie stem vertegenwoordigen bij het opmaken van jeugdwerkregels
en draaiboeken. Heldere communicatie
stond voorop, zowel op onze overzichtelijke
website, als in de extra nieuwsbrieven die
we stuurden om steeds de laatste stand van
zaken te delen. Dag in, dag uit bemanden
we deze zomer een noodtelefoon zodat
jullie altijd bij ons terecht konden met
jullie vragen, bezorgdheden, twijfels…
Binnen de speelruimte die het jeugdwerk
kreeg, realiseerden we dit jaar héél wat.
We gaven vorming, verleenden advies en
bezochten speelpleinen aan de lopende
band. We creëerden maar liefst 470 extra
cursusplaatsen tijdens de zomervakantie
zodat de impact op het aantal gevormde

jongeren minimaal zou zijn. We organiseerden digitale cursussen en trefmomenten en konden op die manier ook van op
een afstand inspireren en vormen, maar
we genoten eveneens van ontmoetingen
in levende lijve.
2021 was een onvoorspelbaar jaar, maar
samen bleven we flexibel, strijdvaardig
en veerkrachtig. Met onze opdracht
steeds voor ogen, nl. alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel proactief ondersteunen op een kwalitatieve,
toegankelijke manier met respect voor de
eigenheid van elke werking en waar het
past met een speels sausje. Ook in 2022
kan je opnieuw op ons rekenen. Hopelijk
wij ook weer op jou en jullie bijdrage.
Alleen zo kunnen we onze ambitie en
intenties blijven waarmaken en staan we
als speelpleinwerk samen sterk.

LOKAAL
WERKEN BLIJFT
ONZE STERKTE
We organiseren opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, regionale
trefmomenten en vorming ter plaatse. We
geven advies of stappen actief mee in een
begeleiding, op maat van jouw werking.

WAT JE KRIJGT
ALS LID
VERBONDENHEID
EN SLAGKRACHT
Je bent deel van een groter geheel. In
2021 waren 310 speelpleinorganisatoren
lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.
Samen vertegenwoordigen zij 500 van de
618 speelpleinen 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.
	Leden ontvangen na betaling een
bordje “lid van…” en digitale bestanden
om het lidmaatschap op eigen drukwerk
en website te communiceren.

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! Lokaal
werken is én blijft onze sterkte. Ook in
de nieuwe beleidsnota 2022-2025 spreken
we opnieuw die ambitie uit.

618

500 Speelpleinwerkingen zijn
aangesloten bij
VDS.

FINANCIËLE
VOORDELEN
	We sturen naar elke werking een
standaard pakket met nieuwe cursusfolders voor animator, hoofdanimator
en instructeur. Als lid krijg jij de kans
om het aantal cursusfolders zelf te
bepalen. (bv. gratis 500 stuks voor je
lokale wervingscampagne)
Korting op promotiemateriaal voor
speelpleinwerk (sokken, lanyards,
badges, veters, vlaggen...) en
interessante aanbiedingen bij diverse
leveranciers van gepersonaliseerde
gadgets en textiel.
	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.

Leden
krijgen éénmalig 5% korting voor
aankopen van kwalitatief speelmateriaal op www.materiaalmagazijn.be via

“DE VDS HEEFT ALTIJD EEN LUISTEREND OOR. ZE DENKEN MEE NA OVER
EEN GOEDE AANPAK BIJ INCIDENTEN
EN ZIJN OP DE HOOGTE VAN DE WERKING VAN ANDERE SPEELPLEINEN, ZE
DELEN GOOD PRACTICES”
Sanne Vekeman
Speelplein Hip’o (Merelbeke)

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

1.925.600
EURO

EXTRA ONDERSTEUNING
Onze medewerkers zijn beschikbaar
en bereikbaar, op vraag ook buiten
de kantooruren. Elke vakantie kan je
ons 24/7 bellen op het noodnummer
in het geval van een crisis, incident of
ernstig ongeval.
Je hebt recht op 2 gratis adviezen ter
plaatse.
Gratis kennismakings- of updategesprek
met jouw (nieuwe) schepen van jeugd,
stuurgroep of (hoofd)animatoren.
Een apart luik op onze website voor
particuliere werkingen met tips,
belangrijke data en nuttige informatie
(bv. rond vzw-wetgeving...).
We verdedigen de belangen van jouw
speelplein bij problemen, bepaalde
beleidskeuzes… We spreken ons
netwerk aan en zorgen ervoor dat
jouw speelpleinstem au sérieux
genomen wordt.

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,
ons standpunt, nuttige links en speelpleinvoorbeelden volgens onderwerp
bundelen en voortdurend bijwerken.
Jij en je schepen ontvangen 4x/jaar
ons magazine Pit. rond een actueel
speelpleinthema in de brievenbus en
10x/jaar onze digitale nieuwsbrief.
Ook je animatoren ontvangen maandelijks de nieuwsbrief en 1x per jaar
de zomereditie van de Pit. in hun
brievenbus (mét speelpleingadget
als cadeautje) als zij hun gegevens
doorgeven via:
www.speelplein.net/pit

INKOMSTEN LEGENDE
Vlaamse Overheid

Lidgeld

overige

Vormingen

Dienstverlening

Producten

JAARLIJKSE
BIJDRAGE
De jaarlijkse bijdrage blijft hetzelfde als
vorige jaren. We maken een onderscheid
tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De VDS vindt het belangrijk
dat ook particuliere organisatoren kunnen
deelnemen aan het aanbod en houdt hun
bijdrage bewust lager.
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. Een organisator
draagt de eindverantwoordelijkheid
over de volledige speelpleinwerking.

“DANKZIJ DE HELDERE
COMMUNICATIE EN
DOORVERWIJZINGEN WIST IK
VANAF HET BINNENKRIJGEN
VAN HET CORONABERICHT
METEEN WAT MIJ TE DOEN
STOND EN WAAR IK INFORMATIE
EN COMMUNICATIEMATERIAAL
KON VINDEN”

Nieuwe leden kunnen, ongeacht de
grootte van hun animatorenploeg,
éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief.
Kortingen worden toegekend zodra de
VDS de betaling van het lidgeld ontvangen heeft. Ongebruikte kortingscodes vervallen op 31 december en zijn
niet overdraagbaar.
Slechts 5,3% van onze totale inkomsten
halen we uit lidgeld, nl. €102.000 (in 2021).
Toch maakt dit bedrag een wezenlijk verschil in ons streven om zo dicht mogelijk bij
elke werking te staan. We betalen hiermee
het loon van 2 lokaal ondersteuners die
voltijds aan de slag gaan.

Evy Huybrechts
Speelplein ‘t Ravotterke
(Keerbergen)

SPEELPLEINORGANISATOR
PARTICULIER

GEMEENTELIJK

Nieuwe
leden

€90

€150

1 – 24
animatoren

€150

€270

25 – 49
animatoren

€240

€390

50 – 100
animatoren

€360

€480

“MET DE VORMINGEN VAN
VDS BLIJVEN WE GROEIEN
ALS SPEELPLEIN. WE KUNNEN
ALTIJD HULP INSCHAKELEN EN
FEEDBACK VRAGEN.”
Laurien Stuer
Speelplein De Pielewuiter
(Nieuwkerken-Waas)

JE ONTVANGT
EEN PERSOONLIJKE LINK
We vinden het niet vanzelfsprekend dat
iedereen elk jaar opnieuw lid wordt.
We sturen geen automatische factuur of
verlengen je lidmaatschap stilzwijgend.

Uit respect vragen we in aanloop naar
een nieuw jaar om je lidmaatschap
opnieuw te bevestigen.
Op 25 oktober 2021 bezorgen we iedereen die op onze website als ‘beheerder’
aan een speelpleinorganisator is gekoppeld, een mail met een persoonlijke link.
Met één klik kan je laten weten of je al
dan niet lid wil worden. We vragen dat
elke speelpleinorganisator reageert, ook
al wil je niet aansluiten in 2022.
Het formulier is namelijk gekoppeld aan
de gegevens die we van jouw organisatie
kennen. In tegenstelling tot vroeger
moet je geen gegevens invullen, maar
slechts nakijken. Wijzigingen die je aanbrengt worden automatisch aangepast op
het organisatieprofiel van onze website.
Zo zijn wij zeker dat alle gegevens van
jouw organisatie kloppen en krijgen
ouders die je speelplein zoeken via onze
speelpleinzoeker de correcte info voorgeschoteld. Sneller, beter en gemakkelijker dus. 2 vliegen in 1 klap.

JE BENT GEEN
SPEELPLEIN
LID WORDEN ALS
NIET-SPEELPLEIN
Ben je geen speelplein, maar denk je dat
onze inhoud, producten en expertise ook
interessant zijn voor jouw werking? Ook
niet-speelpleinorganisatoren kunnen aansluiten. Zij betalen €150. Je ontvangt in
ruil ons magazine Pit., 1 bordje ‘lid van’,
onze digitale nieuwsbrief en toegang tot
alle digitale producten.
Stuur een mail met je gegevens naar
vdsinfo@speelplein.net.

SOLIDARITEITSFONDS
VRIJE BIJDRAGE
UIT SYMPATHIE
Je hebt een hart voor speelpleinwerk en
je wil de VDS in zijn ambitie steunen?
Stort jouw bijdrage in ons solidariteitsfonds en zorg ervoor dat jongeren die
het financieel moeilijk hebben ook mee
kunnen op cursus. Zij betalen de helft
van de prijs, ons fonds past de andere
helft bij.
BE45 4263 1380 6189 – BIC KREDBEBB
Je vermeldt ‘solidariteitsfonds’.

speelplein.net/overons
Op speelplein.net/overons vind je
een infographic die nog meer inzicht
geeft in onze organisatie

BEDANKT
VOOR HET
EN
VERTROUW
JO
DIRECTEUR

CELINE
VOORZITTER

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