
Jaarverslag 2020

V.
U.

 J
er

oe
n 

Sl
eu

rs
, T

ro
on

st
ra

at
 1

25
, 1

05
0 

Br
us

se
l



2020 in cijfers

Leden
196.012 

leden in totaal

172.873 
betalende leden

23.139 
gratis leden

Personeel
135 

betaalde medewerkers

107,5 
voltijdsequivalenten

Vrijwilligers
11.254 

vrijwilligers 

845 
lokale afdelingen 

34 
gewesten

Contactcenter
46.820 
contacten

37.064 
e-mails

9.756 
telefoons

Lokale activiteiten    
2.642 

lokale activiteiten

213.568 
deelnemers

577 
afdelingen met eigen activiteiten

Ledenvoordelen    
€ 3.868.543
korting gespaard 

855.903
maal korting gespaard

78% 
van de leden spaart korting 

€ 25,55 
gemiddeld spaarbedrag op 

jaarbasis

Verbondenheid  
tussen de collega’s 

• Realisatie van de  actie 
verBONDen waarmee 
tijdens de coronacrisis de 
band tussen de collega’s 
onderling ondersteund 
werd

• Het solidariteitsverlof 
waarmee de balans 
gezin-werk versterkt 
werd

Imagocampagne 

• Onder de aandacht:  
corona-ouderschapsverlof 
en de bescherming van 
het zwangerschapsverlof 
bij ziekte

• 10.136.961 keer vertoond 
op de  verschillende 
kanalen
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Belangenbehartiging  
en gezinspolitiek

Beleidsproject zet in  
op kindnorm

• Die rekening houdt met wat een 
kind aankan en nodig heeft 
www.kinderenaanzet.be

• Doefiches: ouders en kinderen 
ontdekken zelf de kindnorm 

• Toogpraten: antwoorden op 
vragen en vooroordelen  
binnen de samenleving 

15 mei: Dag van het Gezin 

• Gezinsvriendelijke corona- 
initiatieven in de bloemetjes

• 230 genomineerde intitiatieven, 
120 ontvingen een bloembak, 
iedereen ontving een bedank-
kaartje

Corona-ouderschapsverlof 
en opvangverlof 

• Coronaverlof van 1 mei tot 30 
september voor (pleeg)ouders 
in alle statuten

• Leeftijd kind tot 12 jaar,  
kinderen met beperking  
ongeacht de leeftijd

• Minstens 160.000 ouders  
maakten er gebruik van

Doorbraak in dossier  
Moederschapsrust

Nieuwe wet vanaf 1 maart 2020
• Altijd 14 weken moederschaps-

rust na de geboorte, ongeacht 
ziekte of tijdelijke werkloosheid

Preventieve aanpak  
armoede

• Via het Groeipakket: 
 – COVID-19-toeslag  

(120 euro)
 – Automatische corona-

toeslag (35 euro)
• Geen inkomensplafond meer 

bij voorschotten onderhouds-
bijdragen

Sandwichers steunen 

• Project i.s.m. Kenniscentrum 
 Odisee en  Emino-Kompas

• Rondetafelgesprekken:  
ontwikkeling van een  tool voor 
socio- culturele  organisaties 

• Dossier op Goedgezind.be  

Advies op gezinsmaat

• 7.227 behandelde vragen
 – 2.456 telefonisch
 – 4.364 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
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Info en advies

Magazines

Brieven aan Jonge 
Ouders

• 998.000 exemplaren
• 18 nummers gespreid 

over eerste 2,5 levens-
jaren van je baby

GROOTouders

• 51.755 exemplaren voor 
grootouders

• Thema’s: 
 – Hart
 – Bericht
 – Wonen
 – Smakelijk
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Online Sociale media 

BOTsing 

• 154.496 exemplaren
• Voor ouders van tieners 
• Thema’s: 

 – Alcohol
 – Vrienden
 – Taal

De Bond

• 2.470.441 exemplaren
• Maandelijks
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Gezinsbond.be

• 621.360 bezoekers 

Populaire pagina’s:
1. Kortingen
2. Tweedehandsbeurzen
3. Activiteiten
4. In je buurt
5. Kinderoppasdienst

Ledennieuwsbrief

124.076 ontvangers  
gemiddeld per nieuwsbrief

Verhoging naar wekelijkse 
frequentie tijdens lock-
downs 

Goedgezind.be

• 1.029.620 bezoekers
• 2.025.501 pagina’s gelezen 

Meest gelezen topics:
• 5 weken thuis met de kinderen:  

hoe pak je dat aan? 
• Coronaverlof voor ouders:  

alle vragen op een rij 
• Als de eerste tandjes komen…  

een moeilijke fase 
• Opvang door grootouders:  

wat kan en wat niet? 
• Een toffe naam kiezen voor je 

baby? Deze nieuwe site helpt!
 
Dossiers:
• Dossier ‘Je gezinsleven tijdens  

de coronacrisis’ 
• Dossier ‘Sandwichgeneratie’
• Dossier ‘prematuur’ 

Actief aanwezig op:

 = Coronagerelateerd item

Populairste posts 
• ‘Griezeltellen’
• ‘Hoogzwanger tijdens corona’ 
• ‘Vijf weken thuis met de  

kinderen: tips’ 
• ‘Thuiswerken met peuter of  

kleuter’
• ‘Petitie voor corona verlof’ 

Opstart community 
• ‘goedgezinde tips’ 

23.174 x   



Verenigingsleven  
en lokale diensten

Webinars

• 18 webinars
• Totaal 15.984 kijkers
• 9.801 live | 6.183 uitgesteld 

bekeken
• Top 3: Positief opvoeden | Rust in 

je gezin | Sociale media (kinderen) 

Paasspel 

• Uniek en gratis virtueel paasspel 
i.s.m. Das Box

• 1.353 gezinnen deelgenomen
• Verspreid over 8 tijdsloten op 

Pasen en paasmaandag
• Paaspakket voor de allerkleinsten 

met knutsel-, speel- en kooktips

Virtueel Pietenspel en  
Village Games 

• i.s.m. Das Box
• Coronaproof opdrachtenspel
• 62 aangekochte spelcodes  

(1 spelcode staat voor 20 à 25 
gezinnen)
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145 
tweedehandsbeurzen   

23.826 
geleverde prestaties  
Kinderoppasdienst

19.855 
geleverde prestaties  
Gezelschapsdienst

19.691 
geboortegeschenken 

verdeeld

Europees  
project  
Veilig Online

In 2020 startte 
het European 
SafeOnline 
Initiative. Hierin 
wordt Veilig Online, het vormings-
aanbod over mediaopvoeding van 
Gezinsbond en Child Focus, als 
good practice gedeeld binnen een 
Erasmus Plus project. Griekenland, 
Cyprus, Bulgarije en Roemenië en 
Franstalig België zullen onze inter-
actieve vormingsmodules aan-
passen aan hun lokale noden en 
hun eigen module ontwikkelen. Ze 
zullen ook vormingen aan ouders 
geven. Het project duurt 3 jaar.

 Beleidsplan

Hoogst mogelijke  
waardering van de 
Vlaamse overheid

Stijging subsidies  
met 25 %



Verenigingsleven  
en lokale diensten

Online coronagids 

• Algemene informatie over de 
maatregelen en de impact ervan 
op de werking

• Ongeveer 1.400 bezoekers 
maandelijks

• Gemiddeld 2.200 gelezen  
pagina’s per maand

Coronakit voor afdelingen 

• Corona-affiches
• Kaartje ‘We laten je niet los’ 
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Nieuwjaarskaartjes

Moederdag- en vaderdagkaartjes

8.689 
bestuursleden

2.581 
losse medewerkers

494 
Afdelingswebsites  

online 

279 
vormingsmomenten  

afdelingswebsites  

Kofferbakverkoop in  
Kaulille 

• Kofferbakverkoop als corona-
proof alternatief voor vele  
tweedehandsbeurzen die  
normaal plaatsvinden

• 60 deelnemers

Solidaire acties 

• Begin juli zette de Gezinsbond 
in het kader van haar werking 
in de Huizen van het Kind 
in Antwerpen een logistieke 
operatie op voor kwetsbare 
gezinnen.

• Op twee weken tijd werden 
3.245 zakjes gevuld met spel- en 
knutselmateriaal voor de meest 
kwetsbare gezinnen in de stad.

• Ontwikkeling kaartjes voor 
gezinsmomenten

• Verdeling door afdelingen aan 
gezinnen



Ledenvoordelen
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Vakantievlinders

Wij maakten de 
zomer extra aantrek-
kelijk voor gezinnen 
met meer dan 30 
voordelige uitstap-
pen dicht bij huis.

1Ledenvoordelen mei

Vakantievlinders
ZOMER 2020

Meer dan 30 uitstapjes
met korting voor jouw gezin

Bijlage bij De Bond van 24 juni 2020 · Exclusief voor leden van de Gezinsbond

Een zalige zomer 
dicht bij huis

Vakantievlinders cover 1.indd   1 16/06/2020   10:31:35

Aanpassing bedrag afnames 
lidkaart Gezinsbond

November 2020: goed nieuws voor 
iedereen die korting spaart met de 
lidkaart van de Gezinsbond! Sinds 
2 november kunnen leden sneller 
gebruikmaken van hun spaarte-
goed door de mogelijkheid om 
afnames te doen per schijf van 5 
euro i.p.v. 10 euro. 

Nieuwe partners 2020

• Elektrische fietsen Belgocycle
• Bad-, bed- en keukentextiel 

Clarysse
• Aqua Protect vochtbestrijding
• Aqua Service waterontharder
• De Jane Kit (slimme thuiszorg-

oplossing voor alleenstaande 
ouderen)

• Oeko fijnstoffilters
• Yuzzu auto- en woonverzekering
• AfricaMuseum
• Atomium
• Bellewaerde + Aquapark
• Walibi + Aqualibi

Feel Good – campagne spaarhandelaars: #meerdanooitsamen 

Als blijk van steun bezorgden we 
al onze spaarhandelaars begin juli 
een hart onder de riem in de vorm 
van een brief met daarin alle initi-
atieven die onze medewerkers en 
vrijwilligers uitgewerkt hadden om 
hen te (blijven) ondersteunen. We 
voegden er een leuke badge aan 
toe als extraatje.

1.849 
aangesloten winkels    

9.856 
lijnkaarten gekocht

5.774 
NMBS-passen gekocht

25.018 
maal genoten van  
Eneco-voordeel

22.586 
maal genoten van het  
Telenet-voordeel

3.677 
polissen ongevallen-
verzekering

8.545 
bioscoopcheques 
gekocht
• 1.643 Kinepolis 

papier
• 3.061 Kinepolis 

online
• 3.841 regionale  

complexen

14.198 
kortingkaarten groot 
gezin voor 5.523  
gezinnen

43 
Blue-bike

Koop lokaal  

Uitgebreide campagne ‘Koop 
lokaal en spaar korting’ in print en 
online. Enerzijds om onze leden 
te stimuleren hun aankopen bij 
handelaars in hun buurt te doen, 
anderzijds om de handelszaken 
extra te promoten en te steunen.
Samenwerking tussen Gezinsbond, 
Unizo  en Vlaamse overheid.

SAMEN houden  
we het veilig!



100 jaar Gezinsbond

Wedstrijd 100 jaar
• Van 1 oktober tot 31 december
• 100 prijzen 
• Totale waarde: meer dan 4.500 euro
• Aantal deelnames: 20.271

Toekomstwensen
Een aparte website om alle initiatieven rond het feestjaar te bundelen:  
100jaargezinsbond.be

Theatercaravan
• Startschot jubileumjaar  

Aarschot
• Flessenpost met toekomst-

boodschap voor gezinnen

Afdeling Beringen
• Allereerste afdeling van de 

Gezinsbond
• Viering jubileum 5 december
• Bezoek feestpieten met snoep-

pakket

WedstrijdWedstrijdWedstrijdWedstrijd
��� jaar, 

 100 prijzen!

100 jaar_V2.indd   1100 jaar_V2.indd   1 10/09/2020   14:07:0310/09/2020   14:07:03

Met ruimte voor inter-
activiteit met en tussen 
bezoekers: Toekomst-
wensen 'Gezinsbond wil 
ook de komende 100 jaar 
signalen opvangen van 
gezinnen, vrijwilligers … 
en verzamelt hun wensen 
voor de toekomst'. 

© Loïc Dillen © Boriann



Gezinssport Vlaanderen
• 27.538 actieve leden van baby tot senior 
• 483 aangesloten sportclubs

 – Keuze uit meer dan 25 verschillende sporttakken
 – Plezier, ontspanning en gezondheid staan 

centraal
 – Top 5 sporten: zwemmen, gym, wandelen, bad-

minton en dans
 – 73 clubs tekenden in op het Jeugdsportfonds 

‘Van Basic tot Best’
 – 36 clubs bieden knuffelturnen aan

• Ruim 4.600 deelnemers aan de zomerzoektochten in 
Sint-Truiden

Vakanties
• 788 deelnemers aan all-in wintersportvakanties 
• 183 deelnemers aan actieve vakanties voor gezinnen, 

eenoudergezinnen, 50-plussers, volwassenen en groot-
ouders met kleinkinderen in binnen- en buitenland

Knuffelturnen
• Knuffelturnen DOEboek voor ouders
• Instructiefilmpjes

Dochterorganisaties

AFYA
• 37 kampen met 543 deel nemers, waarvan 42 via 

iedereen verdient vakantie.
• 1 animator- & hoofdanimatorcursus in 2020, goed 

voor 17 nieuwe animatoren en 4 nieuwe hoofdanima-
toren. 

• Vormingsweekend in beperkte groep van 19 deelne-
mers.

Opvallende realisaties in 2020/focus op nieuwe zaken: 
In 2020 hadden we opnieuw een fijne samenwerking met 
de Liga Autisme Vlaanderen, waarbij we in de zomer-
maanden 2 jeugdkampen organiseerden in thema tech-
niek & multimedia, specifiek voor kinderen en jongeren 
met ASS. 

Familiefit.be
• 2.294 geregistreerde gezinnen
• goed voor 8.696.149 beweegminuten
• 40.490 bezoekers website
• Familie Fit-lied (winnaar Radio 2 Coronasongfestival) 
• Talrijke Familie Fit-uitdagingen: online grootouders-

kleinkindspel, Lolympische Spelen, Griezeltellen 
(massale persaandacht), wandelwensen 

Gezinsvakantie Familiatours
Vóór corona

• Sterke start reservaties in de vakantiehuizen begin 2020
• Opening vernieuwd restaurant De Bosberg met 

krokus vakantie
• Boekingen groepsreizen in de lift
• Individuele bestemmingen met spaarkorting boekten 

goed

Tijdens corona 

• Vakantiecentra werkten 
in functie van de strikte 
coronamaatregelen

• Maximale bezetting  
van 75 %

• Zomermaanden ver-
koop in beperkte mate 
individuele vakanties in 
België

• Nieuwe samenwerking 
met Ardennes Online 
voor verhuur indivi duele 
vakantiewoningen
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