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Directie : S-Plus vzw 

Dienst : S-Plus vzw 

Datum  : 29/11/2018 

Onderwerp : Algemene Vergadering 

   

Aanwezig : 

Jos Bertrand, Boudewijn Dhaese, Freddy D’Havé, Peggy Demoor 
(raadgevend), Leona Detiège, Christel Geerts, Marcel Geivaerts, Jean-Marie 
Lambrecht, Marcel Logist, Corry Maes (raadgevend), Irene Steemans, Karin 
Van Mossevelde, Marc Vanleynseele, Katalina Venegas (raadgevend), Johan 
Saenen (waarnemend) en Sarah Van Humbeeck.  

 

Verontschuldigd : 

Hannelore Abrahams (volmacht aan Karin Van Mossevelde), Thierry 
Daenekindt, Herman De Loor (volmacht aan Boudewijn Dhaese), Freddy De 
Vilder, Katrien De Weirdt, Tim Gibney (raadgevend), Hans Heyndels, Dirk 
Laruweere (raadgevend), Sofie Meerschaut, Pierre Neefs (volmacht aan 
Marcel Logist), Sylvia Pardon (volmacht aan Leona Detiège), Leen 
Pollentier, Katrien Rogiest (volmacht aan Marc Vanleynseele), Eddy 
Vandenbosch en Paul Zegers 

 
 
 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 
2. Goedkeuring begroting 2019 
3. Goedkeuring privacybeleid S-Plus vzw 
4. Visitatie Departement Cultuur, Jeugd en Media 
5. Planning Beleidsplan 2021-2025 
6. Standpunt onderhoudsplicht 
7. Personeelsaangelegenheden 
8. Varia 

Verslag 

 
De vergadering vangt aan om 11u30. 
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1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 
 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 26 maart 2018 wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring begroting 2019 
 

De voorzitter overloopt het budget 2019.  
Op vraag van de leden wordt een extra budgetoverzicht uitgedeeld, waar ook de 
resultaten van de voorbije werkingsjaren kunnen worden geconsulteerd. Er wordt 
afgesproken dat het budget steeds in deze vorm wordt overgemaakt aan de leden. 
Corry Maes geeft als extra informatie dat het besparingsvoorstel, goedgekeurd op de 
Raad van Bestuur dd. 27 november 2017, in 2019 zijn volledige uitwerking kent.  
De Raad van Bestuur keurt het budgetvoorstel goed. 
 

3. Goedkeuring privacybeleid S-Plus vzw 
 

Een laatste stap in het implementeren van de GDPR, is het goedkeuren van het 

privacybeleid in de Raad van Bestuur. In de bijlagen kun je het beleid vinden voor S-Plus 

vzw, samen met een verklarende nota. Het document ‘Privacybeleid 04.10.2018’ van S-

Plus wordt ter akkoord voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Het privacyBELEID is een 

document waarin aan de medewerkers wordt uitgelegd wat zij allemaal moeten of 

kunnen doen en hoe de organisatie tegen verwerkingen omgaat (dus een “intern” 

document). Niet te verwarren met de privacyVERKLARING, dat is het document waarin 

wij naar de leden/klanten uitleggen wat hun rechten zijn (dus een “extern” document). 

De voorzitter tekent het nieuwe S-Plus privacybeleid voor akkoord. We bezorgen dit 

ondertekend document aan Joris Depoorter, onze DPO. 

 
4. Visitatie Departement Cultuur, Jeugd en Media 

 
Er wordt toelichting gegeven bij het verloop van de visitatie en een plan aanpak 
voorgesteld en besproken. 
Wat zijn de consequenties van een negatief verslag voor S-Plus? 
→Binnen het jaar een remediëringsplan voorleggen 
→Opnieuw een visitatie (zelfde samenstelling) 
→Goedkeuring remediëringsplan betekent dat we een beleidsplan mogen indienen 
→Geen goedkeuring betekent stop subsidies eind 2020 
 
Plan van aanpak: 
7/12: bespreking actieplan na visitatie met Disco: verslag van consensus of niet. 
Actieplan met bemerkingen wordt voorgelegd aan De Federatie. Dit is onze 
belangenbehartiger bij de overheid. 
Bespreking op extra Raad van Bestuur 
Bespreking College 
Bespreking Raad van Bestuur 26/3/19 
Afspraak: er gaat geen remediëringsplan buiten, waarmee we onze erkenning niet 
veilig stellen. 
 

5. Planning Beleidsplan 2021-2025: Sarah 
 
Op 31 december 2019 moet S-Plus een volgend beleidsplan indienen voor de periode 
2021-2025. Dit beleidsplan start met een gegevensverzameling.  
Deze omvat: 
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 Een tijdslijn 

 Een schets van de huidige werking 

 Een evaluatie van het vorige beleidsplan 

 Bevraging van de leden (gebeurde via online bevraging in december 2017) bij 
500 leden per provincie 

 Bevraging vrijwilligers: er gebeurde een tevredenheidsmeting bij alle 
vrijwilligers in het voorjaar van 2018. Daarnaast gaan we langs op de regionale 
adviesraden in de provincies voor een open gesprek. 

 Bevraging stakeholders: online bevraging, timing: december 2018 

 Zelfevaluatie 

 Omgevingsanalyse 
In januari werken we aan een voorstel van beleidsplanningsteam. 
Dit team is samengesteld uit vrijwilligers, personeelsleden (landelijk en regio’s), leden 
beleidswerkgroep, leden RvB, concullega’s… 
Op de volgende RvB wordt een voorstel van samenstelling van het 
beleidsplanningsteam ter goedkeuring voorgelegd.  
 

6. Standpunt onderhoudsplicht: Steven  
 
Naar aanleiding van een vraag in beleidswerkgroep over het S-Plus standpunt 
afschaffing onderhoudsplicht wordt een provinciale ronde georganiseerd. Dit wordt 
geagendeerd op de verschillende regionale vergaderingen. Aan de hand van een 
powerpoint, waar pro en contra afschaffing onderhoudsplicht  uit de doeken wordt 
gedaan, peilt Stafmedewerker belangenbehartiging of het standpunt nog gedragen 
wordt.  
Op heden: 
Provincie West-Vlaanderen – unaniem pro afschaffing 
Provincie Oost-Vlaanderen – unaniem pro afschaffing 
Provincie Antwerpen – unaniem pro afschaffing 
Provincie Vlaams Brabant Leuven: pro afschaffing (1 onthouding, geen contra) 
Provnicie Limburg – 14/02/2019 
Brussel – datum nog te bepalen 
 

7. Personeelsaangelegenheden 
 

Op 30 april 2019 nemen we afscheid van Irene Van Humbeeck. Ze gaat met pensioen. 
In kader van besparingsmaatregelen werd vorig jaar (27/11/2017) reeds besloten om 
Irene niet te vervangen. Er werden keuzes gemaakt en een herschikking van taken 
besproken en doorgevoerd.  
Een rechtstreeks gevolg is het niet verder kunnen opnemen van het ESO-secretariaat. 
Zie de bespreking punt ESO. 

 
8. Varia: ESO 

 
Door de pensionering van een medewerkster en de beslissing om haar niet te 
vervangen op het nationaal secretariaat, is besloten dat S-Plus de taken van het ESO 
secretariaat niet meer kan verderzetten. We hebben in 2010 Oostenrijk ontlast en 
denken dat het nu tijd is om opnieuw deze fakkel aan een ander lidland door te geven. 
Jos Bertrand, voorzitter ESO, vraagt na of een ander ESO lidorganisatie het 
secretariaat (en voorzitterschap) kan overnemen. Hij doet ook het nodige om 
tussentijds al wat ondersteuning te zoeken voor de ontlasting van de taken. 
Doel: eind 2019  
 
Volgende Raad van Bestuur en Algemene Vergadering gaat door op 26 maart 2019. 
De vergadering wordt gesloten om 12u00. 


