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Jaaroverzicht 2019 in cijfers
LEDEN

SPAARKORTING LEDEN

216.296

183.868

32.428

betalende leden

gratis leden

ADVIES OP GEZINSMAAT

65,15 %

€ 5.238.279

van de leden spaart
kortingen met de lidkaart

korting gespaard

57.785

27.000

leden genoten van
het Telenet-voordeel

leden genoten van
het Eneco-voordeel

6.634

1.491

34.504

17.487

vragen om
sociaaljuridisch advies

consumentenvragen en -klachten

Lijnkaarten
gekocht

kortingskaarten groot gezin
voor 7.151 gezinnen

351

67

15

18.622

6.508

belastingberekeningen

vragen om
energie-advies

vormingen
rond energie

NMBS-passen
gekocht

gsm-kaarten
gekocht

Jaaroverzicht 2019 in cijfers
LOKALE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

34 GEWESTEN onderverdeeld in
901 LOKALE AFDELINGEN

VRIJWILLIGERS

11.913

7.480

709.735

lokale
activiteiten

geregistreerde deelnemers

775

9.207

2.738

bestuursleden

losse medewerkers

PERSONEEL

tweedehandsbeurzen

493 tafelverkopen
127 kapstokverkopen
56 garageverkopen
99 andere vormen

60.455

578

geleverde prestaties
kinderoppasdiensten, waarvan
48.745 digitaal geboekt

plaatselijke
verkooppunten

151

126,7

27.335

16.651

betaalde medewerkers

voltijdsequivalent

geleverde prestaties
gezelschapsdiensten

geboortegeschenken
verdeeld

Opvallende
realisaties
in 2019

Opvallende realisaties in 2019
Lancering nieuwsbrief
ledenvoordelen

Memorandum gokken
Nood aan beschermend wetgevend
kader en verantwoordelijkheid
kansspelsector

Eerste nieuwsbrief maart 2019
9x/jaar

Memorandum samen met diverse
middenveldorganisaties

Overlegplatform met VAD en CAD
Limburg

Enkel voor geregistreerden

MRT. 2019

Start contactcenter

Week van de opvoeding

Officiële start met in een eerste fase
vragen administratie leden en
vrijwilligers

Actie ‘Toppappa’
Ongeveer 100 activiteiten over heel
Vlaanderen, waarvan 6 vadervuren

Stapsgewijs opname van vragen
uit andere diensten

APR. 2019

Eind 2019: 4.400 geregistreerden

6.000 beantwoorde telefoons
20.000 verwerkte e-mails

MEI 2019

Samenwerking met VCOK
en Vaderklap

Opvallende realisaties in 2019
Informatie voor
grootouders

Wachtlijsten in
de zorg

Lancering magazine voor
GROOTouders

Petitie #genoeggewacht

4x/jaar | na registratie
eind 2019: 11.641 abonnementen

JUN. 2019

Lancering nieuwsbrief voor
GROOTouders
5 nieuwsbrieven | na registratie
eind 2019: 9.029 abonnementen

11.065 handtekeningen
Symbolische krijtvoetstappenactie
op Martelarenplein

Met consortium #ikwachtmee

Techniekkampen Afya

Verre van Weg

Samenwerking met Liga voor
Autisme Vlaanderen

Familieprogramma rond rouw en
verlies

Concertreeks met Mira & Caroline
Meerschaert
Koesterboekje

Opvallende realisaties in 2019

OKT. 2019

30 jaar
tweedehandsbeurzen

Partner van de Rode
Neuzen Dag

Feestmaand met ongeveer 200
beurzen
Extra ingezet op Ontmoeting |
Duurzaamheid | Betaalbaarheid |
Solidariteit

Sarah Van Gysegem,
jongerenexperte in het partnership

Mediacampagne n.a.v. onderzoek
tweedehandsaankopen jonge
gezinnen i.s.m. 2dehands.be

Actualisering missie en
visie en bepalen van
kernwaarden
Vastleggen wie we in essentie
willen zijn

Referentie voor toekomstige keuzes
Eensgezindheid en motivatie

Redactionele aandacht voor thema
Verkoop goodies via lokale
afdelingen

Troeven van
de Gezinsbond

Troeven van de Gezinsbond

Laat je
stem horen

Alles wat het
weten waard is

Belangenbehartiging
en gezinspolitiek

Info en advies

In je buurt

Meer
voor minder

Verenigingsleven
en lokale diensten

Ledenvoordelen
en -kortingen

Belangenbehartiging en gezinspolitiek
Samen ijveren voor een gezinsen kindvriendelijke samenleving

Vinger aan de pols

Lobbywerk

IN DE AANDACHT

Gezinsconferentie

Dag van het Gezin

Burgerinitiatieven voor gezinnen,
door gezinnen
Verkennend onderzoek en
inspiratiegids
Samen met Kenniscentrum
Gezinswetenschappen (Odisee
Hogeschool)

Kopstukkendebat met Vlaamse
partijen
Gezinsvriendelijke samenleving,
gezinnen stellen hun prioriteiten
E-dossier Stemgezin19

Belangenbehartiging en gezinspolitiek
IN DE AANDACHT

Krachtig
klimaatbeleid
Naar een klimaatneutrale
samenleving met de kindnorm
Goede luchtkwaliteit

Inclusief onderwijs
Belevingsonderzoek van ouders
met een kind met bijzondere
noden in het gewoon onderwijs

Steunbetuiging voor Sign for my
Future en klimaatjongeren

Welke maatregelen helpen?

Maximumfactuur

Zwanger en ziek

Studiekostenrapport kritisch
doorgelicht

Ziekte in de laatste 6 weken mag
duur moederschapsrust niet inkorten

Oproep graduele invoering in
secundair onderwijs

Open brief

Met de armoedeorganisaties

E-dossier Hefbomen voor inclusie

Met Vrouwenraad, Socialistische
Mutualiteit en de vakbonden

Belangenbehartiging en gezinspolitiek
IN DE AANDACHT

Stil geboren
kinderen
Registratie geeft bestaansrecht
aan verdriet
Zonder voorwaarden, rouwen
kent geen grenzen
www.goedgezind.be/sterrenkindjes

Tienerkleinkinderen
Derde grootoudersonderzoek
Rol in de opvang en opvoeding
Belang van activiteiten en sociale
media

Groeipakket
Compensatiemaatregelen voor
combinatiegezinnen
Eenkindgezinnen automatisch
toelaten
Wegwerken discriminatie van
nieuwe wezen

Info en advies
EEN MAGAZINE VOOR ELK GEZIN
Ledenmagazine 'De Bond'
2.680.835 exemplaren

Brieven aan Jonge Ouders
1.106.500 exemplaren
1 zwangerschapsnummer
1 startnummer 1 tot 3 maanden
15 reguliere nummers: 4 tot 24 maanden
1 kleuternummer

GROOTouders
40.889 exemplaren
nieuw magazine, eerste editie juni 2019
4 x per jaar voor ingeschreven grootouders

BOTsing
171.500 exemplaren
4 x per jaar voor ouders van tieners

Info en advies
ALTIJD ONLINE
Gezinsbond.be
723.758 bezoekers
135.716 profielen op 'Mijn Gezinsbond'
waarvan 13.962 nieuwe profielen in 2019
Populaire pagina's
Tweedehandsbeurzen | Kortingen | Activiteiten |
In je buurt | Kinderoppasdienst

GoedGezind.be
464.852 gebruikers
1.064.655 pagina's gelezen
Meest gelezen topics:
Gratis magazine en nieuwsbrief voor Grootouders |
Flexibel ouderschapsverlof | Een toffe naam kiezen
voor je baby | Verschil tussen schoolbonus en
schooltoelage | Als gescheiden ouder op reis met de
kinderen: mag dat wel?
Dossiers rond specifiek thema’s
Hormoonverstoorders, het Groeipakket, Stem Gezin

Info en advies
ALTIJD ONLINE
Ledennieuwsbrief
129.418 ontvangers per maand (gemiddeld)
4 soorten nieuwsbrieven verzonden
26 ledennieuwsbrieven
9 voordelennieuwsbrieven
7 uitstapjesnieuwsbrieven
5 GROOTouders-nieuwsbrieven

Social media
Facebook
19.350 vind-ik-leuks waarvan 2.865 nieuwe
in 2019
Actief aanwezig op Twitter, LinkedIn en
Instagram.

Info en advies
ADVIES OP GEZINSMAAT
6.701 vragen
om sociaaljuridisch advies
Meest gevraagd: advies rond de verschillende
aspecten van een (echt)scheiding | kinderbijslag
fiscaliteit | verblijfsregeling voor de kinderen
problemen met aannemer

1.491
consumentenvragen
en –klachten

aan- of verkoop van huis

wettelijke garantie
financiën
digitale meter

183

isolatiewerken

vragen om
energie-advies

premies en subsidies

vervangen verwarmingsketel

351

15

189

belastingberekeningen

vormingen
rond energie

gezinnen kregen een aanbod
voor renovatiebegeleiding

Verenigingsleven en lokale activiteiten
692

7.480

709.735

afdelingen met eigen activiteiten

geregistreerde activiteiten

geregistreerde deelnemers

SPECIFIEK AANBOD ACTIVITEITEN
Opvoedingsondersteuning
Gezinsbond in de Huizen van het
1.411 activiteiten waarvan 1.063 uit het centrale
Kind van de stad Antwerpen
aanbod van de Gezinsbond
Knuffelturnen

Inzetten op laagdrempelige activiteiten

Veilig Online

Samenwerking met de stad Antwerpen

Geboorteboomplanting

Actief in 17 Huizen van het Kind

Zingen met kleuters/peuters

136 activiteiten met bereik van 3.569 deelnemers

Kinderen in actie

Consumentenvorming
219 activiteiten
Vernieuwde rijopleiding i.s.m. KWB
Het nieuwe erfrecht
Kookles: één groente, veel mogelijkheden
Wat moet ik nu geloven dokter door Professor
Hendrik Cammu
Wat is jouw woning nu waard door onze
energieconsulenten

Versterken van ouders en kinderen
Investeren in participatie van gezinnen met jonge
kinderen

Iedereen ontbijt
Daarnaast organiseerden 69 afdelingen een ontbijt
i.s.m. Colruyt. Hier namen 13.518 deelnemers
aan deel.

Verenigingsleven en lokale activiteiten
ACTIVITEITEN VOOR GEZINNEN

Ontmoetingsgericht

Educatief & gezinsgericht

Cultureel

Iedereen ontbijt, paaseierenraap,
halloweenwandeling

opvoedingsondersteuning
het gezin als consument

museumbezoeken,
lezingen

Maatschappelijk
activerend

Sportief

Voor kinderen

kleuterturnen,
watergewenning

koken met kinderen knutselen,
Sinterklaasfeest

tweedehandsbeurzen

Verenigingsleven en lokale activiteiten

Ledenvoordelen en -kortingen
SPAARKORTING LEDEN: € 5.238.279

34.504

18.622

Lijnkaarten gekocht

NMBS-passen gekocht

65.15 %

€ 37,29

6.508

3.891

van de leden spaart
kortingen met de lidkaart

gemiddeld spaargedrag
op jaarbasis

gsm-kaarten
gekocht

polissen gezinsongevallenverzekering

1.150.627

2.134

27.000

17.487

maal korting
gespaard

aangesloten
winkels

maal genoten van
het Eneco-voordeel

kortingskaarten groot gezin
voor 7.151 gezinnen

578

62.745

15.175 Kinepolis papier

plaatselijke
verkooppunten

bioscoopcheques
gekocht

26.200 Kinepolis online

21.370 regionale complexen

57.785
maal genoten van
het Telenet-voordeel

Ledenvoordelen en -kortingen
VOORDELEN EN KORTINGEN VOOR LEDEN
Kortingen winkels en activiteiten

Kortingen op openbaar vervoer

Nieuwe samenwerkingen met onder meer

NMBS

Cultuur Museumpas

Kortingskaart groot gezin

Vrijetijdspartners
o.a. De Sierk | Hidrodoe | Kinderpartybox | Pakawi
park | Speel | ...

NMBS-passen: Go Pass, Rail Pass en Key Card

Webshop Gezinsbond
o.a. Bobbejaanland | Kadonation cadeaubonnen
Vakantie
Center Parks | Sunparks | ...
Blijvende samenwerkingen met onder meer
Brantano | Standaard Boekhandel | Daoust | Lago
zwemparadijzen | Vayamundo | ...

De Lijn
Lijnkaart
Blue-bike

Kortingen op energie
Eneco
Vlaamse Oliecentrale
Comfort Energy

Kortingen op mobiliteit
Cambio-delen
Renault

Stroomop
Ecopower

Medewerkers
en vrijwilligers

Vrijwilligers
INFO, ADVIES EN VORMING

PLAATSELIJKE AFDELINGEN
EN VRIJWILLIGERS

11.913

BraVo!

6 nummers per jaar

Brieven aan vrijwilligers

8.400 stuks per nummer

vrijwilligers

9.207

2.738

bestuursleden

losse medewerkers

Vrijwilligerswebsite
Toegang tot verschillende webtoepassingen

15
educatieve medewerkers vrijwilligers

Activiteitenbeheer

Ledenbeheer

Bondswinkel

Web2Print

Digitale
kinderoppasdienst

Leerplatform
afdelingswebsites

Leerplatform activiteitenbeheer

Afdelingswebsites
Afdelingsbegeleiding

in de loop van 2019 werden er 400 afdelingswebsites
gelanceerd binnen het platform

Informeren en ondersteunen
lokale vrijwilligers

Vormingen voor vrijwilligers
Inhoudelijk en/of financieel ondersteund
door centrum

314 vormingen in 2019
121 voor kinderoppassers

29 initiatie-cursus

86 over afdelingswerking

23 ICT-cursus

55 voor specifieke
vrijwilligersfunctie

Personeel
BALANS WERK EN GEZIN

PERSONEEL

151

126,73

betaalde medewerkers

voltijdsequivalent

Maatregelen in het kader van gezin en werk
Uitbreiding flexibiliteit door aanpassing glijtijden

Invoering sociaal verlof voor grootouders

REALISATIES IN 2019
Uitwerken van een onthaaldraaiboek en officialiseren van
de aanwervingsprocedure
Kwaliteitsvolle aanwerving en instroom van nieuwe medewerkers
De verantwoordelijkheden en aspecten van de
aanwervingsprocedure werden scherp gesteld
Kwaliteitsvol onthaal, correct informeren en begeleiden
Initialiseren van een reïntegratiebeleid
Een transparante en gestandaardiseerde aanpak ten aanzien
van medewerkers die (langdurig) afwezig zijn

Zo kunnen grootouders bijvoorbeeld verlof nemen om op zieke
kleinkinderen te passen (mits voorleggen van een attest).

Organisatie
901 afdelingen

34 gewesten
5 provinciale comités
Algemene vergadering

vergadering van gewestelijke
voorzitters en secretarissen

vergadering van provinciale
voorzitters en secretarissen

raad van bestuur

themagroepen
gezinspolitiek

dagelijks bestuur

raden van advies
stuurgroepen werkgroepen

Organisatie

Algemeen voorzitter : Frans Schotte*
Ondervoorzitter : Lina Grooten* & Gert Vanderheyden*
Gedelegeerd bestuurder : Bart De Cokere*
Gezinspolitiek secretaris : Tanja Nuelant*

Financieel adviseur + penningmeester : Jef Mannaerts*
raad van bestuur

* Deze bestuurders
zijn ook lid van het
dagelijks bestuur

Overige leden :
Leen Bellens
Jessica Bonneux
Dries Buyse*
Herwig De Coninck
Marleen De Smet
Annemie Drieskens
Lieven Goethals
Luc Goossens*

Jos Haverals
Christian Lagrange
Rita Lambregts
Mia Pollet
Dirk Reinquin
Wouter Sysmans
Linda Tandt
Joost Vermeersch

Arthur Cambier
(vanaf 11 mei 2019)

Marinus Van Rooij
(vanaf 11 mei 2019)

Centrale diensten

Algemene directie

GezinsvakantieFamiliatours vzw

studiedienst

coördinator projecten

Gezinssport Vlaanderen vzw

consumentenklachten &
sociaaljuridisch advies

directiesecretariaat

AFYA vzw

secretariaat algemeen
voorzitter
en bestuurssecretariaat

HR

Centrale diensten
DIRECTIE VRIJWILLIGERS EN
SOCIAAL-CULTUREEL WERK

DIRECTIE MARKETING,
COMMUNICATIE
EN LEDENVOORDELEN

DIRECTIE HR EN ALGEMEEN
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

vrijwilligerswerk

marketing en communicatie

personeelsdienst

sociaal-cultureel werk

bondsmedia print en digitaal

financiële dienst

PR en pers

logistiek en aankoop

ledenvoordelen

administratie leden & vrijwilligers

contactcenter

ICT

Dochterorganisaties

Dochterorganisaties

Gezinssport Vlaanderen
DE SPORTIEVE DIENST VAN DE GEZINSBOND
Erkende multisportfederatie door Sport Vlaanderen

Meer dan 7.000 deelnemers
aan de zomerzoektochten in Roeselare

1.032 deelnemers

37.700 actieve leden

all-in wintersportvakantie

van baby tot senior
waaronder meer dan 8.000 peuters en kleuters voor
watergewenning en knuffelturnen

525 deelnemers
aan actieve vakanties

526 aangesloten sportclubs
Online beweegplatform Familiefit.be

77

34

clubs ingetekend op
jeugdsportfonds
'van Basic tot Best'

clubs bieden
knuffelturnen aan

meer dan 90% heeft een aanbod voor meerdere generaties

932 gezinnen bewegen mee
Goed voor 4 miljoen beweegminuten
16 Familie Fit-Beweegdorpen

AFYA
DE JEUGDDIENST VAN DE GEZINSBOND
Van en voor alle jongeren

44 binnenlandse jeugdkampen en
3 dagkampen

722

deelnemers waarvan 21 via
iedereenverdientvakantie.be

Samenwerking
met de Liga Autisme Vlaanderen
2 jeugdkampen in thema techniek & multimedia
specifiek voor kinderen en jongeren met ASS:
30 deelnemers

2 animatorcursussen en voor de eerste keer
een hoofdanimatorcursus

34

deelnemers

18

5

stagiairs bij AFYA

Provinciale
vormingsdagen

12 deelnemers
ontvingen attest Animator
in het Jeugdwerk, 5 ontvingen
attest Hoofdanimator
in het Jeugdwerk

58 deelnemers

5e vormingsweekend
15

18

deelnemers voor
het weekend

deelnemers voor
het dagprogramma

Gezinsvakantie-Familiatours
DE REISORGANISATIE VAN DE GEZINSBOND
795 personen
(93 families met kinderen) genoten via steunpunt
vakantieparticipatie van een vakantie aan sterk
verlaagde tarieven.

Reisbureau toppers
Minitrips
Disneyland Parijs

Nieuwe ledenkortingsvoordelen
Center Parcs
Sunparks

Vakantiecentra
Reigersnest, Koksijde
42.441 overnachtingen!
Toppers: groepsweekends en midweken 'met
oma en opa aan zee'

Binnen Europa
Montenegro, Slovenië en Baskenland
Buiten Europa
Jordanië en Egypte Nijlcruise

De Bosberg, Houthalen
22.126 overnachtingen!
Renovatie vernieuwde en verruimde bar met
extra speelfaciliteiten
Toppers: weekend '50 jaar De Bosberg'

Mijlpalen om
naar uit
te kijken

Mijlpalen om naar uit te kijken

100 jaar Gezinsbond
Feestweek

100 jaar Gezinsbond
Theatercaravan

Kindnorm in het beleid

Verhuis Gezinsbond
naar de Arduinkaai

Tournee Reuzenhuis
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