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Er samen 
tegenaan



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



HET LEVEN WORDT DUURDER

We worden er mee om de oren geslagen, 
iedereen merkt het in zijn/haar/hun 
portefeuille: de economische crisis heeft 
een grote impact op ons persoonlijke en 
publieke leven.

Ook de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
ondervindt dat dagelijks. We hebben lang 
geprobeerd alle prijsstijgingen die ons 
bereikten zelf te dragen, maar moesten 
helaas ook buigen voor de enorme finan-
ciële druk: de vele indexeringen van de 
personeelskosten, de meer dan verdubbel-
de energiefacturen, de stijgende kosten 
bij ons ganse aanbod (catering, verblijf…). 
Alleen al in het afgelopen jaar bedroeg de 
inflatie meer dan 12%. Het was daarnaast 
al meer dan 5 jaar geleden dat we onze 
lidmaatschapsbijdragen hadden aangepast.

Anderzijds worden onze subsidies wel wat 
aangepast/geïndexeerd, maar in beperkte-
re mate en voor maximaal de helft. We zijn 
daar dankbaar voor, maar het had ook meer 
kunnen zijn. Het ware een mooi statement 
geweest van de overheid om meer midde-
len te voorzien voor het jeugdwerk. #jeugd-
werkwerkt, weetjewel. Op die manier 
zouden ze kinderen en jongeren volop 
alle kansen blijven geven, na de moeilijke 
coronajaren. Helaas.

We kunnen dus moeilijk anders en gingen 
noodgedwongen aan de slag met ons prij-
zenbeleid. We passen ook de jaarlijkse 
bijdrage om aan te sluiten bij de VDS aan.
We blijven bij ons gehele prijzenbeleid 
wel belangrijke parameters hanteren:

   Kleinere werkingen hebben kleinere 
budgetten en mogen niet de dupe 
worden. Grotere werkingen hebben 
iets meer financiële draagkracht.

   De financiële drempel om aan te 
sluiten bij de VDS en volop gebruik 
te kunnen maken van alle voordelen, 
mag niet te hoog liggen en moet in 
verhouding staan met de grootte van 
de werking.

   Individuen dragen zo min mogelijk 
prijsstijgingen.

Je leest alles over de nieuwe bijdragen op 
de middenpagina.

BLIJF REKENEN OP VDS

We willen die nieuwe bijdragen ook wel 
waard zijn natuurlijk. Daarom blijven we 
onze dienstverlening uitbouwen, aange-
past aan de noden van spelend Vlaan-
deren. Steeds inspelend op jullie lokale 
noden. Je weet dat jullie daarvoor op ons 
kunnen rekenen. 

Ondersteuning is telkens op maat en res-
pecteert de eigenheid van elke werking. 
Onze dienstverlening evolueert mee met 
de speelpleinrealiteit en vertrekt vanuit 
onze sterke visie op spelen en ons geloof 
in de jeugdwerkmethodiek. Ook boven-
lokaal bieden we ondersteuning aan. We 
willen de werkingen verbinden en zetten 
samenwerkingen op die het speelplein-
werk versterken. Het speelpleinwerk is 
een unieke jeugdwerkvorm en dat zetten 
we graag mee in de kijker.
 
Naast speelpleinwerk bouwen we ook 
dienstverlening uit voor andere speelini-
tiatieven en zullen we ons streven naar 
méér en bétere speelkansen voor élk kind 
ook verder vorm geven!
#goegespeeld! #365dagenbuitenspelen
 
 
Bedankt voor het vertrouwen!
Sasja, voorzitter & Jo, directeur



LOKAAL  
WERKEN BLIJFT 
ONZE STERKTE
We organiseren opleiding voor jonge-
ren en 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! Lokaal 
werken is én blijft onze sterkte. Ook in 
de beleidsnota van 2022-2025 spraken we 
opnieuw die ambitie uit.

WAT JE KRIJGT 
ALS LID
VERBONDENHEID  
EN SLAGKRACHT

Je bent deel van een groter geheel. In 
2022 waren 341 speelpleinorganisatoren 
lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. 
Samen vertegenwoordigen zij 547 van de 
628 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.

547 Speelplein-
werkingen zijn 
aangesloten bij 
VDS.

628



FINANCIËLE  
VOORDELEN 

   We sturen elke werking een pakket 
met nieuwe cursusfolders voor anima-
tor, hoofdanimator en instructeur. Als 
lid kan je het aantal cursusfolders zelf 
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.   

   Leden krijgen éénmalig 5% korting voor 
aankopen van kwalitatief speelmateri-
aal op www.materiaalmagazijn.be via 
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 procesbegelei-
ding en bij deelname aan weekends, 
trefdagen en studiedagen van de VDS. 

 

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



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. 

   Leden hebben recht op 2 gratis advie-
zen 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 speel-
pleinvoorbeelden 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 maan-
delijks 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 

2.250.000 
EURO



INKOMSTEN LEGENDE

JAARLIJKSE 
BIJDRAGE 
Zoals je al kon lezen, moet de VDS de 
jaarlijkse bijdrage van het lidmaatschap 
noodgedwongen aanpassen.

WAT VERANDERT ER?

   Lage drempel: Nieuwe organisatoren  
of kleine werkingen moeten zonder al 
te veel financiële drempel makkelijk 
kunnen aansluiten. We laten daarom 
de bijdragen van de kleinste werkingen 
het minst stijgen.

   Aanpassing categorieën ‘particulier’ 
- ‘gemeentelijk’: De VDS vindt het 
belangrijk dat ook particuliere orga-
nisatoren kunnen deelnemen aan het 
aanbod en houdt hun bijdrage bewust 
lager. Een particuliere werking met 
minder dan 1 VTE personeel in dienst 
heeft minder budgettaire ruimte dan 
wanneer men personeel in dienst 
heeft. Daarom delen we voortaan op 
in deze 2 categorieën: ‘particulier 
(met op jaarbasis <1 VTE in dienst)’ of 
‘gemeentelijk en particulier met 1 of 
meer VTE in dienst’. 

   Grootte-opdeling: Vanaf 50 animato-
ren in je ploeg maakten we vroeger 
geen onderscheid meer. Nochtans zit 
hierin soms het verschil tussen een 
middelgrote en grote tot zeer grote 
organisator. We delen daarom op in 5 

Lidgeld

Dienstverlening

overige

ProductenVormingen

Vlaamse Overheid

nieuwe groottes: per 25 animatoren in 
je ploeg (met +100 als grootste catego-
rie).

   Fusies: We werden in de voorbije jaren 
geconfronteerd met meer en meer 
gemeentefusies (en dat worden er nog 
meer). Daardoor smolten ook organi-
satoren samen. Door de opdeling in 
meerdere grootte-categorieën vangen 
we deze schaalvergrotingen beter op.

SPEELPLEINORGANISATOR

PARTICULIER 
(< 1 VTE)

GEMEENTELIJK 
OF PARTICULIER 

(MIN 1 VTE)

Nieuwe 
leden

€100 €180

1 – 24 
animatoren

€180 €330

25 – 49 
animatoren

€300 €470

50 – 74 
animatoren

€420 €580

75 – 99 
animatoren

€460 €640

+100 
animatoren

€490 €690

  Overgangsmaatregel nodig? Als je niet 
op deze prijsstijging had gerekend en de 
betaling noodgedwongen moet spreiden, 
neem dan gerust contact op.



WAT BLIJFT HETZELFDE? 

   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.

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

“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)

   Kortingen worden toegekend zodra de 
VDS de betaling van het lidgeld ont-
vangen heeft. Ongebruikte kortingsco-
des vervallen op 31 december en zijn 
niet overdraagbaar. 

De VDS haalt ongeveer 5% van zijn totale 
opbrengsten uit lidgeld (104.000 in 2022). 
Dit bedrag maakt 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 zijn. 



“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”

Evy Huybrechts
Speelplein ‘t Ravotterke 

(Keerbergen)

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 28 november 2022 bezorgen we ieder-
een die op onze website als ‘beheerder’ 
aan een speelpleinorganisator is gekop-
peld, 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 aan-
brengt 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 voor-
geschoteld. Sneller, beter en gemakkelij-
ker dus. 2 vliegen in 1 klap.



JE BENT GEEN SPEELPLEIN
VDS ONDERSTEUNT NAAST SPEELPLEINWERKINGEN
OOK ANDERE SPEELINITIATIEVEN

Breder dan speelpleinwerk, richt onze dienstverlening zich sinds 2022 ook op 
lokale initiatieven die

   Spelen centraal zetten
   Werken met jongeren
   Hoofdzakelijk in de vakantie werking hebben

Ook hier vertrekt onze dienstverlening steeds vanuit onze sterke visie op spe-
len en geloof in de jeugdwerkmethodiek. 

Voor deze speelinitiatieven werken we aan een dienstverlening op maat. In 
afwachting van een volwaardig aanbod, afgestemd op hun noden, kan je al-
vast met elke vraag bij ons terecht en kan je proeven van het lidmaatschap.

Ben je geen speelplein, maar denk je dat onze inhoud, producten en ex-
pertise ook interessant zijn voor jouw werking? Ook als niet-speelpleinorga-
nisator kan je aansluiten. Je betaalt €200. In ruil ontvang je 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.

Meer lezen? speelplein.net/speelinitiatieven 

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



JO 
DIRECTEUR

SASJA 
VOORZITTER

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

BEDANKT 

VOOR HET 

VERTROUWEN
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