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Voorwoord
Hier zijn we opnieuw met onze Bond-ig, ons blaadje voor onze
bestuursleden en vrijwilligers.
Opnieuw kan u hierin de noodzakelijke informatie vinden met
betrekking tot onze werking voor de volgende maanden.
Bijzondere aandacht graag de activiteit op 18/03/2015 ‘als mama of
papa er niet meer is'.
Eveneens belangrijk is de ledenstand, die niet zo goed is dan de
voorbije jaren. Mag ik hiervoor dan ook uw medewerking vragen om
ervoor te zorgen dat de vermindering van het aantal betalende
leden tot een minimum zou worden beperkt. Doe misschien nog een
laatste poging, laat het ons weten en wie weet ontvangt u een
beloning voor deze bijkomende inzet.
Mag ik ook vragen zeker niet te vergeten het gevraagde financieel
verslag vóór 15 maart aan het centrum te willen overmaken.



Enig stuk



Financieel verslag

Lees ‘Bond-ig’ eens rustig door, u zal verder merken dat er nog heel
wat andere belangrijke zaken staan in vermeld.



Bioscoopcheques

Alvast dank voor uw inzet.



Brantano

Vriendelijke groeten,



Nieuwe
Spaarhandelaars

Jos Haverals
Gewestvoorzitter i.a.



Pajotex



Belangrijke
gebeurtenissen



Wedstrijd



Kalender 2015

Ledenwervingsactie gewest AHV 2015
In december kreeg elke afdeling de informatie over de
Ledenwervingsactie gewest AHV 2015.
Omdat wij samen met jullie zoveel mogelijk leden wilden overtuigen
om hun lidgeld te betalen, lanceerden we 3 acties.
Actie 1: Leden maken leden + Geef een lidmaatschap
cadeau (Gezinsbond nationaal)
 Actie 2: Leuke acties van afdelingen
Wedstrijd voor afdelingen uit AHV
vanaf december 2014 tot 15 maart 2015
 Actie 3: Ledenaantal blijft of stijgt
Wedstrijd voor afdelingen uit AHV waarvan het aantal betalende
leden blijft of stijgt


"Actie 2: Leuke acties van afdelingen" wordt verlengd tot 15
maart 2015. We willen afdelingen
die een (extra) inspanning hebben geleverd om leden de werven en
te behouden, graag belonen. Laat ons snel weten wat je gedaan
hebt en misschien valt jouw afdeling wel in de prijzen.
Insturen naar secretaris@gezinsbond-ahv.be op uiterlijk 15 maart
2015.
1

Ledenadministratie
Tips voor de ledenadministratie:
Hoe kan ik een ledenlijst afprinten met de juiste gegevens tot vandaag?
Stap 1:

Ga naar http://vrijwilligers.gezinsbond.be (website voor vrijwilligers)

Stap 2:

Aanmelden: gebruikersnaam + wachtwoord

Stap 3:

Links beneden aanklikken: 'Webtoepassing Ledenbeheer'

Stap 4:

Bovenaan rechts kijken of je juiste functie (Geleding) is weergegeven (voorzitter,
secretaris, ledenadministratie of een andere functie)
Aanklikken: 'Ga verder naar de webtoepassing ledenbeheer'

Stap 5:

Beneden rechts 'Ledenlijst' + 'Genereer rapport' aanklikken.
 'LEDEN VAN DE AFDELING' verschijnen (er kunnen parameters ingesteld worden)

Stap 6:

Links boven 'Acties' aanklikken – vervolgens 'Exporteren' – 'Excel' (klikken)

Stap 7:

Openen

Stap 8:

Excelblad dat je kan afprinten of bewaren, nadat je eventueel aanpassingen deed in
de kolommen

Hoe kan ik al mijn e-mailadressen gelijktijdig mailen?
Na Stap 8: klikken met de pijl bovenaan de kolom (bij de hoofdletter) met alle e-mailadressen +
klikken met rechtermuisknop – Kopiëren
In e-mailbericht: onder BCC (OPGELET onder BCC) plakken
Nakijken dat er alleen e-mailadressen in vermeld staan (meestal e-mail; … verwijderen bij
de adressen)
Onder AAN zet je alleen je eigen e-mailadres. Zo kunnen leden niet van elkaar kunnen zien welke
adressen werden aangeschreven.
Vragen?
Met vragen, opmerkingen en suggesties kan je terecht op ledendienst@gezinsbond.be
We merken dat heel veel afdelingen en vrijwilligers de nieuwe Webtoepassing Ledenbeheer nog
niet onder de knie hebben. Dit is geen schande. Wil je graag beter kunnen werken met de
webtoepassing, contacteer dan de educatief medewerker: wouter.de.pooter@gezinsbond.be of
0473/95 96 93. Hij is altijd bereid om jou en/of jouw afdeling meer uitleg te geven.

Als mama of papa er niet meer is
Voor alle gezinnen met kinderen waarvan een ouder is overleden
Wanneer je als ouder of kind vroegtijdig het verlies van je partner of je mama of papa meemaakt,
geraak je emotioneel in een knoop. Vaak durf je thuis je verdriet niet tonen en kan je over het
gemis niet praten. Elk gezinslid heeft zijn verdriet, iedereen verwerkt dit op z'n eigen tempo en op
zijn eigen manier.
Eén ding staat vast: het verlies moet een plaats krijgen in het gezin en het verdere gezinsleven.
Voor de opvoeding staat de ouder nu alleen. Op wie kan je terugvallen? Grootouders hebben ook
verdriet, maar kunnen hun steentje bijdragen om de last in het gezin te verlichten.
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Voor de kinderen is het een opgave om dit verlies een leven lang een plaats te geven, vooral op
bijzondere momenten.
Manu Keirse, expert in het begeleiden van rouw- en verlieservaringen, brengt de lezing met vele
voorbeelden en herkenbare situaties.
Datum: woensdag 18 maart 2015 – 20u (onthaal: 19u30)
Plaats: GC De Zandloper – Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Deelnameprijs: leden Gezinsbond: € 3,00 / niet-leden: € 5,00
(na afloop wordt een gratis drankje aangeboden)
Inschrijven: de plaatsen zijn beperkt, gelieve dus vooraf in te schrijven
bij Gérald Bastin: secretaris@gezinsbond-ahv.be
+ overschrijven op BE51 7755 9252 8662 (met vermelding Manu Keirse + naam + al
dan niet lid van de Gezinsbond, lidnummer + aantal deelnemers)
Meer info: www.gezinsbond.be/verliesouder

Wandel- en fietsrally
Wandel- en fietsrally: ‘Halle gezien? Halle gevonden!
GSF organiseert haar jaarlijkse zoektocht in 2015 in ons gewest. Halle is dit jaar de gast-stad. Je
kan er wandelen, fietsen, zoeken, … van 1 juli t.e.m. 30 september.

Week van de Opvoeding
Van 16 t.e.m. 23 mei 2015
Tijdens de Week van de Opvoeding zetten heel veel afdelingen hun beste beentje voor om ouders
en kinderen samen te brengen, leuke gezinsactiviteiten en vormingen te organiseren.
Het thema van de Week van de Opvoeding 2015 is: 'Opvoeden in je buurt'. Want opvoeden doe je
niet alleen! Denk maar aan de school, de jeugdbeweging, de sportclub, de hulpverlener maar ook
vrienden, buren, grootouders, ... Ook zij dragen hun steentje bij bij de opvoeding van de kinderen
Met ons nieuw kaartje kunnen we de buurt mee opfleuren. De kinderen knippen de vlagjes uit en
maken er een mooie slinger van. Een slinger die ze voor het raam of aan de deur kunnen hangen.
Of waarom niet in de struiken of aan een boom? Bovendien kunnen ze zelf een naam schrijven in
het vlagje en dit dan geven aan iemand die voor hen belangrijk is.
Je kan het kaartje bestellen via de bondswinkel.
(er zullen ook kaartjes beschikbaar zijn op het gewestsecretariaat)
Je kan ze dan uitdelen vanaf 1 mei t.e.m. 12 juni 2015 (Vaderdag)
Meer info:
- Website voor vrijwilligers – Activiteiten voor je leden – Opvoeding – Week van de opvoeding
- BraVo! januari 2015
- opvoeden@gezinsbond.be
- 02/507 88 92
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Enig Stuk
Eenmalig magazine van de Gezinsbond boordevol tips en tricks over opvoedingsthema's, sociaaljuridische vraagstukken en verschillende interviews, ideeën, weetjes, verhalen voor alleenstaande
ouders.
Gratis te bestellen via www.gezinsbond.be/enigstuk.
Meer info: scw@gezinsbond.be of 02/507 89 40

Financieel verslag
Herinnering
Om een goede afdelingswerking uit te bouwen beheert de penningmeester het geld van de afdeling
als een goede huisvader.
De bestuurders van de Gezinsbond nationaal zijn op hun beurt aansprakelijk voor het totale
financiële gebeuren binnen de Gezinsbond. Om deze taak ten volle op te nemen, willen zij (hierbij
aangemoedigd door de bedrijfsrevisoren) de financiële middelen niet enkel op centraal, provinciaal,
gewestelijk, maar ook op afdelingsniveau scherper in kaart brengen.
Daarnaast vinden zij het belangrijk dat er op afdelingsvlak transparantie bestaat over de middelen
en dat dit ook in het afdelingsbestuur ter bespreking op tafel komt.
Elke afdeling heeft hiervoor de nodige informatie ontvangen.
Het verslag bezorg je - na voorlegging bij je bestuur - vóór 15 maart 2015.
Deze gegevens dienen niet voor verdere verspreiding maar worden gebruikt om de financiële
transparantie te vergroten en onze verantwoordelijkheid als bestuurder op te nemen.
De fiche bezorgen aan de Financiële dienst van de Gezinsbond:
- Post: Financiële dienst, Troonstraat 125, 1050 Brussel
- E-mail: fin.dienst@gezinsbond.be
Meer info:
- Website voor vrijwilligers – Functies in je afdeling – Penningmeester
- Paul Demaerschalk: paul.demaerschalk@gezinsbond.be of 02/507 89 05

Bioscoopcheques Kinepolis
Aanpassing Kinepolis
Naar jaarlijkse gewoonte worden de prijzen van de bioscoopcheques Kinepolis aangepast. Vanaf
maandag 2 februari 2015 word gefactureerd aan de nieuwe prijs.
Het positieve nieuws is dat de korting voor de leden integraal behouden blijft en dus € 2 per
bioscoopcheque blijft.
De nieuwe prijsberekening:
Gezin
Bioscoopcheque

€ 10,15

Afdeling aan
gewest/centrum
€ 8,05

Waardekorting
€ 2,00

De folders met aangepaste prijs van de bioscoopcheques zijn vanaf nu beschikbaar.

4

Vermits de prijzen van de NMBS-passen nu niet veranderen en deze nog geldig zijn tot
31/01/2016 (nog een gans jaar) kunnen deze nog verkocht worden en vragen wij jullie de
verkooppunten erop wel op te wijzen om eerst hun oudste artikelen te verkopen. Een omruiling van
de huidige passen kan nog altijd gebeuren tegen het einde van 2015 of vroeger indien er
wijzigingen komen, maar dan verwittigen we jullie.
Toch nog even meedelen voor die (enkele) afdelingen uit ons gewest die ook regelmatig
bioscoopcheques bestellen van Focus (Geraardsbergen) dat er ook daar een prijsaanpassing is.
De bioscoopcheques van Focus kosten vanaf 1 januari 2015 € 8,50. Ook hier blijft de ledenkorting
ongewijzigd (€ 1,60). De afdeling betaalt het gewest € 6,80 (i.p.v. € 6,30).

Brantano
Leden van de Gezinsbond hebben een voetje voor bij Brantano. Voortaan kunnen leden winkelen
met 10 procent spaarkorting bij Brantano.
Promoot dit nieuwe ledenvoordeel bij je leden
Een nieuwe samenwerking… dat verdient de aandacht. Maak de spaarkorting bij Brantano bekend
via je afdelingsblaadje, je website, Facebookpagina… en vertel erover op activiteiten.
Meer info:
Website voor vrijwilligers – Promoten – Voor je eigen nieuwsbrief – Korting bij Brantano

Nieuwe Spaarhandelaars
Nieuwe Spaarhandelaars in het gewest Asse-Halle-Vilvoorde
SOPHIE'S CHOICE (Alsemberg): www.sophieschoice.be
RIJSCHOOL HEYMANS (Affligem): http://rijschoolheymans.be
COLORA (Grimbergen): www.colora.be/nl-BE/winkels/BELGIE/Vlaams-Brabant/COLORAGRIMBERGEN
BRANTANO (in ons gewest): Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Halle, Londerzeel, Merchtem,
Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel
Binnenkort aangesloten:
MATAN (Bever): Eeckhout 4A – 054/124 35 51
PETIT CHOU (Wolvertem): www.petitchou.be/index.php/petitchou-wolvertem
LANOUK (Kampenhout): www.lanouk.be
Promoot de nieuwe Spaarhandelaars bij je leden
Maak de spaarkorting bekend via je afdelingsblaadje, je website, Facebookpagina… en vertel erover
op activiteiten.
Meer info: www.gezinsbond.be/handelaars

Pajotex
OPGELET: BVBA Pajotex staat vermeld als spaarhandelaar in het bonnenboekje. Zij geven GEEN
korting meer via de lidkaart waarmee je spaart.
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Belangrijke gebeurtenissen
In deze Bond-ig lanceren we een nieuwe rubriek. De rubriek: belangrijke gebeurtenissen. Wil je
graag een geboorte, overlijden of … bekendmaken aan alle vrijwilligers van het gewest Asse-HalleVilvoorde, laat het ons dan zeker weten.
We beginnen deze rubriek met droevig nieuws.
Op 25 december 2014 overleed Luc Bras.
Luc was de echtgenoot Marijke Peeters, vrijwilliger in Sint-Katherina-Lombeek en lid van het
gewestbestuur.
Op 27 december 2014 overleed An Debusscher.
An was vrijwilliger in Lot en de moeder van Veerle Dehandschutter, vrijwilliger in Elewijt.

Wedstrijd
In de vorige edities van Bond-ig konden jullie kennismaken met een nieuw initiatief. Er zijn veel
reacties en goede antwoorden op de wedstrijd gekomen. Voldoende redenen om opnieuw 10
vragen te stellen. Het enige wat je moet doen, is ons de 10 juiste antwoorden bezorgen. Drie
winnaars maken kans om € 20 in hun online portemonnee te krijgen.
10 vragen:
1. Hoeveel kost een bioscoopcheque van Kinepolis zonder de korting?
2. Waar kan je de kaartjes voor de Week van de Opvoeding bestellen?
3. Tot wanneer kan je het financieel verslag insturen?
4. Welke actie loopt nog tot 15 maart?
5. Hoe bestel je enig stuk?
6. Hoeveel betalen niet-leden voor 'Als mama of papa er niet meer is'?
7. Wie contacteer je als je meer uitleg wilt over de Webtoepassing Ledenbeheer?
8. Waar vindt dit jaar de Wandel- en fietsrally plaats?
9. Wat voor soort winkel is Sophie's Choice?
10. Welke kleur heeft het vakje van 'Ga verder naar de Webtoepassing Ledenbeheer' (staat niet in
deze nieuwsbrief)
Winnaars vorige wedstrijd:
Greta Claes (Groot-Lennik)
Siska Moens (Teralfene-Essene)
Iris D’haeseleer (Groot-Herne)

Kalender 2015
18 maart:
28 april:
21 mei:
Juli, augustus en september:
6 – 13 september:
September:
16 oktober:
14 november:
21 november:

Als mama of papa er niet meer is – Manu Keirse
(GC De Zandloper – Wemmel)
Houden van … (Sportpaleis – Antwerpen)
Terugkommeedag
Wandel- en fietsrally: ‘Halle gezien? Halle gevonden!’
Vakantie voor grootouders en senioren (Reigersnest)
Brusselwandeling
Sporteldag (voorlopig)
Startdag Opwijk
Startdag Kester
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