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279
tweedehandsbeurzen

19.985
geleverde prestaties
Gezelschapsdienst

20.238
geleverde prestaties
Kinderoppasdienst

2021 in cijfers

Leden
158.432

leden in totaal

149.153
betalende leden

9.276
gratis leden

Vrijwilligers
10.442

vrijwilligers

824
lokale afdelingen

29
regio’s

Contactcenter
54.466
contacten

44.939
e-mails

9.527
telefoons

Lokale  
activiteiten

599
afdelingen met  

eigen activiteiten

3.607
lokale activiteiten

390.676
deelnemers

€ 3.430.073
korting gespaard

713.766
maal korting gespaard

67%
van de leden spaart korting

€ 32,38
gemiddeld spaarbedrag  

op jaarbasis

Ledenvoordelen

Korting op het  
lidmaatschap voor 

gezinnen die het  
nodig hebben:

• Samenwerking  
met UiTPAS

• verlaagd  
kansenlidmaatschap  

• gratis instaplidmaatschap

De items in oranje verwijzen naar gerealiseerde jaardoelstellingen in onzekere omstandigheden door COVID-19-pandemie.

1.960
aangesloten spaarpartners



Verbondenheid tussen 
de collega’s
• Om de band tussen de  

personeelsleden te versterken 
werden er in de corona-tijden  
lentewandelingen georganiseerd.

• Naar aanleiding van de verhuis naar 
ons nieuw kantoor werden er  
gegidste Arduinkaai-wandelingen 
naar en rond onze nieuwe  
stek georganiseerd. 

Verhuis naar de Arduinkaai
• 2021 stond sterk in het teken van de verhuis naar een vernieuwd  

kantoorgebouw aan de Arduinkaai 16.
• Van een casco toestand tot een leuke, aangename werkomgeving. 
• Gerenoveerd gebouw “The Cosmopolitan” werd als nieuwe kantoor-

ruimte ingericht en zou ook een nieuwe vorm van werken inluiden: 
 ‒ meer ontmoetingsplekken,
 ‒ stille ruimtes, 
 ‒ open space werkposten, 
 ‒ flexplekken,
 ‒ paperless werken

Uitrol nieuwe logo + huisstijl
• Meer nadruk op het woordmerk Gezinsbond in een nieuw logo. 
• Een update van de mascottes die de diversiteit en de verscheidenheid  

binnen onze maatschappij weerspiegelen. De mascottes worden steeds 
samen met het logo gebruikt.

• update van de gehele huisstijl

Personeel
138

betaalde medewerkers

102,8
voltijdsequivalenten

©Jeroen Verrecht



Gezinsinkomen
• opschorting van de regel ‘bestellen is betalen’ in  

de kinderopvang in periodes van veel  
coronabesmettingen

• verlenging van het sociaal tarief voor energieprijzen
• retroactieve investeringspremie bij onvoldoende 

rendement zonnepanelen + aanvullende premie bij 
combinatie zonnepanelen en warmtepomp of  
compensatiepremie voor de dubbele nettarieven

• overgangsuitkering weduwen: van 2 naar 4 jaar,  
en minstens minimumvergoeding

Combinatie gezin en werk
• geboorteverlof: van 10 naar 15 dagen (sinds januari) en 

20 dagen (vanaf 2023)
• rouwverlof: van 3 naar 10 dagen, ook voor zelfstandigen
• mantelzorgverlof: van 1 naar 3 maanden voltijds en 

van 2 naar 6 maanden deeltijds
• verlenging en uitbreiding tijdelijke werkloosheid en 

invoering of verlenging van gelijkaardige maatregelen 
in andere statuten bij sluiting opvang of school door 
corona; isolatie/quarantaine kind in gezin of  
coronavaccinatie kind

Kindnorm voor verkeer
Verkeersbeleid dat rekening houdt met mogelijkheden 
én beperkingen van een minderjarige

Onze realisatie: de kindnorm voor verkeer wordt 
onderdeel van de beleidsplannen:
• Vlaams verkeersveiligheidsplan 2021-2025
• Interfederaal verkeersveiligheidsplan “All for zero”
• Gedeelde inrichtingsprincipes voor de lokale wegen

Belangenbehartiging
en gezinspolitiek



15 mei: Dag van het Gezin
Flexibele gezinnen in coronatijden

• Persactie met reuzentwister in Mechelen 
• Oproep naar gezinnen:

 ‒ maak een foto van je eigen flexibele gezin
 ‒ deel op je Facebook- en/of Instagram-pagina
 ‒ tag en steek andere flexibele gezinnen een hart  
onder de riem

Zorg
• vernieuwd standpunt mantelzorg (oktober)
• federaal statuut mantelzorger: evaluatie
• Vlaams mantelzorgplan: evaluatie plan 2021 + 

input plan 2022
• wegwerken wachtlijsten voor mensen met een  

beperking + eis tot uitbetaling beschikbaar budget 
voor kinderen met handicap: media-actie in samen-
werking met Onafhankelijk Leven

Onderwijs
• “coronahulplijn” voor ouders en leerlingen/student-

en: informeren over afstandsonderwijs, sluitingen,  
mondmaskers, leerachterstand… 

• meegewerkt aan conceptnota leersteun over de 
kwaliteit van de leerlingenbegeleiding en het bege-
leidingstraject voor scholen

• 6.261 behandelde vragen
 ‒ 2.125 telefonisch
 ‒ 4.101 via e-mail

 

• Sociaaljuridisch advies 
over:

 ‒ Zorgvolmacht
 ‒ De verschillende  
aspecten van een  
(echt)scheiding

 ‒ Kinderbijslag

•  Consumentenvragen:
 ‒ Problemen met  
aannemer

 ‒  Aan- en verkoop huis
 ‒  Reizen

• Belastingberekeningen

Advies op gezinsmaat



Magazines

De Bond
• 1.998.982 exemplaren
• Maandelijks
• Thematische aanpak
• 3 extra bijlagen:  

Krokuskriebels,  
Vakantievlinders en Feest

Brieven aan Jonge 
Ouders
• 341.119 exemplaren
• 18 nummers gespreid  

over eerste 2,5 levens- 
jaren van je baby

GROOTouders
• 55.421 exemplaren voor 

grootouders
• 4x/jaar
• Thema’s:

 ‒ Puzzelen
 ‒ Gewoon
 ‒ Dromen
 ‒ Muziek

BOTsing
• 138.508 exemplaren
• Voor ouders van tieners
• 4x/jaar
• Thema’s:

 ‒ Seks
 ‒ Privacy
 ‒ Muziek
 ‒ Positief

Sociale media Online

25.774

4.487

Populairste posts FB: 
• Interview Binu Singh 
• Het Reuzenhuis 
• Voordelennieuwsbrief 
Populairste posts IG: 
• Dag van het Gezin 
• Webinar  

Nina Mouton  
voor #evenmettwee

• Het Reuzenhuis 

Gezinsbond.be
Populaire pagina’s:
• Kortingen
• Tweedehandsbeurzen
• Activiteiten
• In je buurt
• Kinderoppasdienst

Goedgezind.be
Meest gelezen topics:
• 10 vragen over quarantaine en wat het betekent voor jou en je kind
• Als de eerste tandjes komen ... een moeilijke fase
• Krampjes: hoe help je je baby erdoorheen?

Dossiers:
• 4 nieuwe dossiers

 ‒ Even met twee
 ‒ Mijn kind is anders
 ‒ Het Reuzenhuis
 ‒ Prematuur

• De webinars worden hier voortaan gebundeld

Info en advies



Nieuwsbrieven
Ledennieuwsbrief
• 2-wekelijkse nieuwsbrief naar alle leden
• gemiddeld 116.256 ontvangers
• meest gelezen items

 ‒ Wat doen met oud speelgoed? (Niet weggooien!)
 ‒ Krokuskriebels
 ‒ Dagboek van een week quarantaine: mama Erika 
vertelt / opvang in de Kerstvakantie

 ‒ Vier mee 100 jaar Gezinsbond
 ‒ Geen terugdraaiende teller meer voor  
zonnepanelen: alle vragen op een rij

Voordelennieuwsbrief
• In 2021 lanceerden we de oproep aan onze leden om 

zich in te schrijven voor de voordelennieuwsbrief 
waarbij we elke maand 20 geregistreerden blij maak-
ten met 5 euro spaartegoed op hun lidkaart.

• Deze campagne resulteerde in een verdubbeling 
van het aantal inschrijvingen. We sloten 2021 af met 
15.000 leden die de voordelennieuwsbrief in hun 
mailbox ontvangen.

GROOToudersnieuwsbrief
• 10.999 ontvangers
• Best gelezen topics

 ‒ Geen terugdraaiende teller meer voor zonnepanelen
 ‒  5 toffe dingen om te doen met de kleinkinderen in 
de herfst

 ‒ Met pensioen? Denk aan een goede voorbereiding!

Registreer je nu voor 
de voordelennieuwsbrief
en maak elke maand kans 
op 5 euro spaartegoed
Wie geregistreerd is voor onze maandelijkse 
voordelennieuwsbrief ontvangt alle ledenvoordelen 
én kortingen op uitstapjes, activiteiten of aankopen 
rechtstreeks in zijn/haar mailbox. Handig, niet?

In 2021 viert de Gezinsbond feest en maken 
we elke maand 20 geregistreerde leden blij 
met 5 euro extra spaartegoed op de lidkaart!

Ben je nog niet geregistreerd? 

Surf dan snel naar www.gezinsbond.bewww.gezinsbond.be//
voordelennieuwsbriefvoordelennieuwsbrief en geef ons je 
mailadres door.

213289 GEZINSBOND - Advertentie voordelennieuwsbrief 285x185_V2.indd   1213289 GEZINSBOND - Advertentie voordelennieuwsbrief 285x185_V2.indd   1 15/01/2021   13:4015/01/2021   13:40

BJO-newsletters
• In 2021 werden de NieuwsBrieven aan Jonge Ouders 

opgestart en vanaf maart uitgestuurd.
• Nieuwsbrief die de ontwikkeling van het kindje volgt.
• Elke maand op de dag dat het kindje een maand ouder wordt.
• Van 1 tot 18 maand



Babytheek Antwerpen
• Nieuw initiatief in het Bondshuis in Antwerpen in 

samenwerking met de Huizen van het kind van de stad 
Antwerpen

• Verhuring van babyspullen
• Opening op 28 april 2021
• Ook sterke focus op kansarme gezinnen
• Eind 2021 al meer dan 50 abonnementen

Start tournee vernieuwd Reuzenhuis 
• Totaal vernieuwd huis met nieuwe technologieën:  

augmented en virtual reality
• In Vlaanderen aanwezig in Kortrijk (3.924 bezoekers), 

Gent (3.804 bezoekers) en Brussel (4.462 bezoekers). 
• In Wallonië, i.s.m. La ligue des familles al aanwezig in 

Moeskroen en Luik
• De tournee wordt verdergezet in 2022-2023

Krokuskriebels -  
Met je familie naar het museum! 
• 10de editie – 13 t/m 21 februari 2021 – meest  

succesvolle ooit!
• 96 musea in Brussel en Vlaanderen namen deel
• 174 activiteiten 
• Minstens 56.628 volwassenen en kinderen namen deel
• Krokuskriebelsmagazine (oplage: 208.351): bijlage bij 

De Bond: 16p met spelletjes, weetjes, highlights per 
provincie

• Krokuskriebelswebsite: alle info over de activiteiten 
per museum, zoekfuncties op leeftijd-trefwoorden – 
locatie: 56.887 bezoekers 

• Intensieve Facebookcampagne
• Influencercampagne naar tieners

Tieners @ Musea:
Tieners gaan niet makkelijk mee naar musea > oproep 
om activiteiten op maat van tieners (10-14jaar) in familie- 
verband aan te bieden. Dit was een schot in de roos! 
2.000 tieners gingen op stap met hun familie! ©  Yper Museum

Verenigingsleven
en lokale diensten



Nieuw thema Veilig Online
• 6e vorming: Schermtijd – Schermstrijd? 
• Met kinderen van 0 tot 6 jaar
• Over mediagebruik en -gedrag

In deze digitale wereld groeien peuters en kleuters op 
omringd door schermen. De tv, tablet, laptop, smart-
phone of spelconsole is een toegangspoort naar een 
leuke activiteit: tekenfilmpje kijken, spelletje spelen, foto 
nemen of videobellen... Hoe zit dat nu met schermtijd 
voor de allerkleinsten? Wat doen ze erop?  
Wat is geschikt? En waar let jij als ouder best op?

Webinars 
• 21 webinars 
• 15.845 kijkers in totaal (8.854 live, 6.991 uitgesteld)  
• Nieuwe pagina www.goedgezind.be/webinars

Podcasts
• 24 podcast-afleveringen
• Reeks Even met twee: 14 afleveringen
• Reeks Veerkracht: 5 afleveringen
• Reeks ‘vragen na webinars’: 5 afleveringen   

Week van de Groeilamp
Samen met Opgroeien en VCOK werd de Week van de Opvoeding in een nieuw jasje  
gestoken: Week van de Groeilamp.
• Webinars
• Digitaal kaartje om ouders in de spotlights te zetten
• Papieren kaartje

Activiteiten opvoeden en  
ouder-kindactiviteiten
• 389 in totaal waarvan 101 online vormingsactiviteiten

 ‒ 225 vanuit centraal aanbod
 ‒ 164 thema’s die afdelingen zelf kozen

Project Even met Twee 
Via webinars, podcasts en een inspirerende avond 
hielpen we ouders met jonge kinderen om samen aan 
hun relatie te werken.

• Online inspiratieavond op 25/02/2021 
• 1038 kijkers
• 5 webinars
• 14 podcast-afleveringen
• Dossier op Goedgezind.be 
• Artikels in BJO
• Artikels in De Bond
• Aandacht in De Standaard, het Nieuwsblad en Flair
• Onderzoek bij de respondenten door Onderzoek 

i.s.m. Kenniscentrum Gezinswetenschappen | Odisse



Digitale vorming voor vrijwilligers 
• Maart 2021: Thematisch webinar Feestmaand:  

526 unieke kijkers (waarvan 360 live)
• Voorjaar 2021: Vormingsreeks verdieping  

afdelingswebsites: 52 unieke deelnemers
• Najaar 2021: Verdere proeftuinen voor centrale  

online vormingsmodules: 110 deelnemers

Gezinsbond Innovatie Awards 
(GIA’s)
• Doel: honoreren van innovatieve acties van aan de 

basis in coronatijden
• 125 inzendingen uit lokale afdelingen, 

waarvan 40 genomineerd in  
8 categorieën

• Online awardshow in mei 2021 met  
245 unieke kijkers

• Kansen voor vrijwilligers om elkaar 
te inspireren en van elkaar te leren

• Sterk ingezet op het ruimer  
ontsluiten van al deze initiatieven 

Gelegenheidskaartjes
• Voorgemaakte kaartjes om een boodschap tot bij 

de leden te brengen: Vakantie – Terug naar school 
– Geboorte – Algemeen – Moederdag – Vaderdag - 
Nieuwjaar

Verenigingsleven
en lokale diensten

8.084
bestuursleden

536
Afdelingswebsites

online

2.373
losse medewerkers

57.915
geboortegeschenken

verdeeld



Wedstrijd
Heel wat locaties uit Vakantievlinders namen deel aan onze Vlinderwedstrijd, 
waarmee je de leukste prijzen kon winnen. Opdracht op elke locatie: vind de 
verborgen Gezinsbond-vlinder! 428 gezinnen gingen de uitdaging aan.

Nieuwe partners 2021
• JBC
• Torfs
• Bijleshuis (bijles op maat)
• Het Geluidshuis (luisterverhalen)
• Concertgebouw Circuit Brugge
• De Klankmakerij (Dranouter)
• Group Protect: uitbreiding met  

Energy Protect  
(airco’s en thuisbatterijen)  
en Mos Protect  
(dak- en gevelreiniging)

• Eneco: uitbreiding met zonnepanelen
• Oogvoororen.be (hoorapparaten)
• Oxfam Wereldwinkels
• OH Leuven (thuismatchen  

reguliere competitie)
• Ray & Jules koffie
• Securiplus alarmsystemen
• Yuzzu: uitbreiding met  

fietsverzekering

Jouw
voordeel:

Bij Torfs en
JBC!

5%
spaarkorting

Shop nu de leukste‘Terug naar school’-collecties en schoenenbij JBC & Torfs met korting opje Gezinsbond-lidkaart.

Vakantievlinders
In de zomer van 2021 maakten we vooral  
uitstapjes in eigen land. Zoals elk jaar zorgde 
de Gezinsbond voor extra plezier met  
Vakantievlinders, voordelige familieuitstapjes 
op meer dan 30 locaties. Editie 2021 werd 
extra leuk door de interessante vlinderweetjes, 
de speel- en knutselpagina’s voor kinderen 
én de Gezinsbond-Vlinderwedstrijd.

1
Ledenvoordelen mei

Vakantievlinders
ZOMER 2021

Meer dan 30 uitstapjes
met korting voor jouw gezin

Doe mee & win!
Vlinderwedstrijd

+ extra vlinderspelletjes

Bijlage bij De Bond van 30 juni 2021 · Exclusief voor leden van de Gezinsbond

Ledenvoordelen

11.192
lijnkaarten gekocht

5.807
NMBS-passen gekocht

20.242
maal genoten van
Eneco-voordeel

5.950
maal genoten van het
Telenet-voordeel

3.348
polissen  
ongevallenverzekering

16.545
bioscoopcheques  
gekocht
• 2.364 Kinepolis  

papier
• 10.374 Kinepolis  

online
• 3.807 regionale  

complexen

61.016 
kortingkaarten  
groot gezin voor  
23.495 gezinnen
• vernieuwing   

5-jaarkaarten



Feestmagazine 
• 10 regionale edities
• Bijlage van 16 pagina’s bij oktobernummer De Bond
• Extra verdeling van 237.720 exemplaren via de afdelingen
• Inhoud: 

 ‒ voorstelling van onze troeven via dubbelinterviews met leden en 
vrijwilligers

 ‒ overzicht van alle feestactiviteiten, gegroepeerd per regionale editie Feest in onze afdelingenVrijwilligers en leden heffen het glas.................
100 jaar gezinnen op nummer éénVier generaties aan het woord

Speciale editie • oktober 2021 • Editie Gent-Deinze-Oudenaarde
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100 jaarFeest met ons mee! 
MEER DAN 600

FEESTACTIVITEITENAlle gezinnen 
welkom

©Boriann BV

100 jaar Gezinsbond

Flessenpost 
Theatercaravan 
• “Flessenpost” – wensen 

voor de toekomst 
• Exclusieve animatie op 

maat
• Theatercaravan werd 

lokaal 24 keer ingezet  
(in periodes waar de 
maatregelen het toelieten)

Feestmaand in de  
afdelingen in  
oktober 2021
• Meer dan 800 feestelijke  

gezinsgerichte activiteiten
• 547 promopakketten verdeeld  

aan lokale afdelingen 
• Beleving en ontmoeting centraal
• Voor alle gezinnen

Jommekesactie
• Naar aanleiding van 100 jaar Gezinsbond lanceerden we van  

1 mei tot 31 augustus een unieke spaaractie exclusief voor leden.
• De leden konden sparen voor een exclusieve uitgave van het  

100ste Jommekesalbum ‘Het Jubilee’, met tal van interessante  
Gezinsbond-weetjes en spelletjes.

• Bij elke aankoop met korting via de lidkaart bij de deelnemende  
handelaars ontvingen leden zegels om op een spaarkaart te kleven. 

• Met een volle spaarkaart + 2,50 euro (= 100 oude Belgische Frank) 
konden leden het album kopen bij Standaard Boekhandel.

• Er werden 2.501 strips verkocht via Standaard Boekhandel.



Gezinsbond op audiëntie bij  
Koningin Mathilde
Naar aanleiding van 100 jaar Gezinsbond mocht onze 
algemeen directeur op bezoek bij de Koningin samen met 
de directeur van de Ligue des familles. De Koningin vroeg 
uitdrukkelijk om haar dank over te brengen aan de vele 
leden, vrijwilligers, personeelsleden en sympathisanten 
die zorg(d)en dat de Gezinsbond een rijke geschiedenis én 
een mooie toekomst heeft.

Lezingen “Toen  
geluk nog heel  
gewoon was”
•  Naar aanleiding van het boek 

van Dirk Musschoot, gingen 
er in 2021 al tien lezingen 
door bij afdelingen en regio ‘s.

• Reservaties blijven binnen-
komen

• Boek ondertussen toe aan 
zesde druk

Reeks in De Bond
• 100 jaar uitgebreid in beeld  

gebracht met een maandelijkse 
rubriek 

• Gestopt met een Feestmagazine 
(oktober).

• Themareeks:  
‘Herinner je je deze nog?’. 

• het Reuzenhuis, de moeder-
huldes, de nationale even-
ementen, Krokuskriebels, 
de geboortegeschenken, 
De Bond en zijn covers, de 
landdagen, de vlaggen, de 
zegeltjes, de vakantiehuizen 
en de kinderoppasdienst

Toekomstwensen
• Meer dan tweehonderd  

toekomstwensen.
• Wensen van ‘ambassadeurs’ 

van de Gezinsbond uit ver-
schillende maatschappelijke 
domeinen zoals onderwijs, 
zorg, armoedebestrijding, 
wonen, gezondheid,  
kinderrechten, mobiliteit en 
klimaat.

Videocampagne
• DNA-waarden van de organisatie op een beeldmatige manier  

onder de aandacht brengen
• De missie van de organisatie 
• De ankerwaarden (verbindend, solidair) en de aspiratiewaarden 

(vooruitdenkend en inclusief) als focus nemen voor de  
verschillende video’s.

•  3 video’s
• Tv-spot op één, vtm go
• Campagne op social media



Afya
• 24 kampen met 386 deelnemers, waarvan 52 via 

iedereen verdient vakantie. 
• 2 animatorcursussen in 2021, goed voor 28 nieuwe 

animatoren. 
• Vormingsweekend in beperkte groep van 26 deelnemers. 

In 2021 hadden we opnieuw een fijne samenwerking 
met de Liga Autisme Vlaanderen, waarbij we in de 
zomermaanden 2 jeugdkampen organiseerden in 
thema Techniek & multimedia, specifiek voor kinderen 
en jongeren met ASS. 

Gezinsvakantie-Familiatours
Reisbureau
• Werking lag nagenoeg stil 
• Vanaf de zomer werden in beperkte mate individuele 

vakanties in België verkocht
• In het najaar werden een 5-tal groepsreizen binnen 

Europa georganiseerd

Vakantiecentra
• Werking lag nagenoeg stil
• Heropening eind juni met een bezetting van maximaal 75%
• Half oktober terugval overnachtingen door  

verstrenging coronamaatregelen
• November start renovatie kamers Bosberg

Dochterorganisaties

Gezinssport Vlaanderen
• 16.528 actieve leden van baby tot senior
• 335 aangesloten sportclubs 

 ‒ Keuze uit meer dan 25 verschillende sporttakken
 ‒ Plezier, ontspanning en gezondheid staan centraal
 ‒ Top 5 sporten: zwemmen, gym, dans, badminton 
en wandelen

 ‒ 65 clubs tekenden in op het Jeugdsportfonds  
‘Van Basic tot Best’

 ‒ 1.031 leden knuffelturnen
• Ruim 4.800 deelnemers aan de zomerzoektochten 

in Aarschot

Vakanties
• Volledig winteraanbod geannuleerd omwille van 

corona
• 353 deelnemers aan een actieve zomervakantie voor 

gezinnen, eenoudergezinnen, 60-plussers en groot-
ouders met kleinkinderen

Nieuw! Papakanda
• Interactief beweegprogramma i.s.m. UGent, dat 

papa's en hun kinderen stimuleert om samen meer 
te bewegen.

• Proeftuinen in Drongen en Zwijnaarde
• Opleidingen lesgevers

Familiefit.be
• 2.500 geregistreerde gezinnen
• Lancering van het WK Loopfietsen tijdens het  

wielergek WK in Vlaanderen.
• Ondersteuning afdelingen met kant-en-klare  

activiteiten (Griezeltellen, Wandelwensen en de 
stoepkrijtchallenge).

• Meer dan 50 beweegtips en inspirerende beweeg- 
verhalen op maat van gezinnen.


