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Directie : S-Plus vzw 

Dienst : S-Plus vzw 

Datum  : 26/03/2019 

Onderwerp : Raad van Bestuur 

   

Aanwezig : 

Jos Bertrand, Boudewijn Dhaese, Freddy D’Havé, Thierry Daenekindt, Sofia 
Daghmoumi (raadgevend), Herman De Loor, Leona Detiège, Christel Geerts, 
Sofie Lambrechts (raadgevend), Marcel Logist, Corry Maes (raadgevend), 
Pierre Neefs, Sylvia Pardon, Leen Pollentier, Irene Steemans, Marc 
Vanleynseele, Katalina Venegas (raadgevend), Johan Saenen (waarnemend), 
Hans Surgeloose, Heidy Verschueren en John De Ridder (verslag).  

 

Verontschuldigd : 

Hannelore Abrahams (volmacht aan Leona Detiège), Freddy De Vilder, 
Katrien De Weirdt, Peggy Demoor (raadgevend), Marcel Geivaerts (volmacht 
aan Irene Steemans), Hans Heyndels (volmacht aan Jos Bertrand), Jean-
Marie Lambrecht, Dirk Laruweere (raadgevend), Sofie Meerschaut (volmacht 
aan Leen Pollentier), Katrien Rogiest, Karin Van Mossevelde en Eddy 
Vandenbosch. 

 
 
 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur – 29.11.2018; 
2. Financiële afrekening 2018; 
3. Verslag bedrijfsrevisor; 
4. Kwijting aan de beheerders; 
5. Plan van aanpak remediëring; 
6. Actieplan remediëring; 
7. Samenstelling Beleidsplanningsteam; 
8. Missie; 
9. Stavaza stakeholdersbevraging; 
10. Tijdslijn beleidsplanningsproces; 
11. Omgevingsanalyse; 
12. Jaaractieplan 2019; 
13. Memorandum; 
14. Nieuwe Zorg Organisatie; 
15. Varia.  



 

 
 

Verslag Verslag RVB 26 MAART 2019 Bladzijde 2 van 7 
 

 

Verslag 

 

De vergadering vangt aan om 11u00. 
 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 
 

Het verslag van de Raad van Bestuur van 29 november 2018 wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 

2. Financiële afrekening 2018 
 
De financiële afrekening wordt door Thierry Daenekindt toegelicht. 

De balans op 31/12/2018 heeft een balanstotaal van € 1.366.435,23   

Op de actiefzijde bestaat dit o.a. uit: 

 Materiële vaste activa: € 6.152,81  

 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar: € 697.847,56  
a. Handelsvorderingen   € 622.935,68 

 dit bestaat o.a.  uit algemene vorderingen  voor € 78.339,38  = alle  

     facturen AAN organisaties zijn nog in 2018 opgemaakt waar dit anders  

     gebeurde na 31/12.   

      (€ 60.000 P&V opvragen 12/2018 sponsoring en ontvangen 02/2019) 

 hierin zitten ook de vorderingen Intercompany (€ 509.245,76) 

b. overige vorderingen  € 74.911,88 
 te ontvangen subsidies  (€ 73.911,88)  

 Liquide middelen: Er zijn 2 zichtrekeningen en 1 spaarrekening met een 
totaalbedrag van € 279.528,41  
 

 Overlopende rekeningen: € 382.906,45    
 bestaande uit: - over te dragen kosten, dit zijn de kosten betaald  
                             in 2018, maar worden pas in 2019 in het resultaat opgenomen.     
                             (€ 77.181,14) 
                            -verkregen opbrengsten, dit zijn de opbrengsten die pas  
                             ontvangen zijn in 2019, maar toch al in het resultaat 2018  
                             opgenomen werden.  (€ 305.725,31) 

 

 

Op de passiefzijde bestaat dit  o.a. uit: 

 Eigen vermogen: € 499.099,12     fondsen van de verenigingen: € 204.088,15 
                                                                  overgedragen resultaat: € 295.010,97 

                                                                  hierin zit het negatief resultaat van 2018         

                                                                      ten bedrage van € 2.822,17 
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 Voorziening voor Brugpensioen  € 15.177,13  
 

 Schulden op ten hoogste 1 jaar: € 788.881,46 
 handelsschulden : € 395.605,00 dit bestaat vooral uit leveranciers  

                                  intercompany en te ontvangen facturen intercompany  

                                  (€ 374.976,52)  

  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: € 393.276,46 

 grootste deel in deze post is de voorziening                                                                                                                                         

vakantiegeld (€ 269.619,73) 

 Overlopende rekeningen: € 63.277,52 
 Over te dragen opbrengsten, d.w.z. opbrengsten ontvangen in 2018,  

     maar bestemd voor 2019.  (€ 60.000,00 sponsoring) 

 

 

 

Als volgt bekijken we de resultatenrekening op 31/12/2018. Het boekjaar 2018 is 

afgesloten met een negatief resultaat van € 2.822,17.  Zijnde het verschil tussen het 

totaal van de opbrengsten € 4.084.359,62  en het totaal van de kosten € 4.087.181,79   

De kosten bestaan vooral uit bedrijfskosten, waarvan een groot deel nl. € 2.446.713,41  

loonkosten. Hiervan wordt wel € 1.624.683,05  gerecupereerd. 

De overige Bedrijfskosten  kosten € 1.640.069,37 omvatten o.a.  

- Diensten en diverse goederen voor € 385.567,71  

Dit omvat vooral de kosten van optredens en overige kosten m.b.t. activiteiten zoals 

huur, lokalen, logieskosten, … 

- Afschrijvingen en voorzieningen : € -8.564,78 

 → € 2.829,02 afschrijvingen 

 → € 11.393,80 voorzieningen =  terugname op de voorziening brugpensioen 

- Andere bedrijfskosten voor € 1.263.066,44 , dit bedrag bestaat vooral uit de toelagen 

die doorgestort worden naar de regio’s.  (€ 1.262.829,43) 

De financiële kosten voor 2018 bedragen  €. 128,52 

De belastingen voor € 4,00 worden gevormd door roerende voorheffing  op de 

spaarrekening.   

De  uitzonderlijke kosten in 2018 bedragen € 266,49 = minderwaarde op de realisatie 

van een vast actief (buiten gebruik stellen van een defecte GSM). 
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De opbrengsten van € 4.084.359,62  zijn op te delen als volgt : 

- Omzet  voor € 282.436,42   hierin zit o.a. voor € 95.000,00 aan sponsoring 

- Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies  voor € 2.176.426,00   hiervan zijn de  

grootste stukken:  

1) Subsidies =  € 1.950.530,22 
  

€ 739.118,83 CJM (Cultuur Jeugd en Media) subsidies Volksontwikkeling  

€   92.798,73 Departement CJM subsidies interne staatshervorming  

€ 184.359,25 Departement CJM subsidies VIA 

€ 822.329,02 Vlaamse Regering GESCO subsidies  

€ 109.970,39 Projectsubsidies Vlaamse Gemeenschap (Agentschap zorg en gezondheid) 

€    1.954,00 Andere subsidies extern 

 

     2)   Overige bedrijfsopbrengsten  voor € 1.625.470,55 

  De belangrijkste post hier is de recuperatie van personeelskosten  

  (€ 1.624.683,05), de rest zijn opbrengsten van de activiteiten 

De financiële opbrengsten voor 2018 bedragen € 26,65 (intresten op zicht- en 

spaarrekening)  

Er zijn geen uitzonderlijke opbrengsten in 2018 

 

 

S-Plus Geconsolideerd 

De geconsolideerde afrekening 2018 bekom je door het totaal te maken van alle 

afrekeningen ontvangen door de regio’s. Deze worden dan samengeteld met de cijfers 

van nationaal. Dan worden er schrappingen gedaan voor onder andere toelagen 

volksontwikkeling, personeelskosten, inkomsten socio-culturele activiteiten, lidgelden… 

Het geconsolideerde resultaat 2018 = een NEGATIEF resultaat van € 8.472,85   

 
3. Verslag bedrijfsrevisor 

 
Thierry Daenekindt overloopt en bespreekt het verslag van de bedrijfsrevisor. 
De revisor stelde geen onregelmatigheden vast.  
Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt goedgekeurd. 
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4. Kwijting aan de beheerders 
 

De vergadering geeft kwijting aan de beheerders. 
 

5. Plan van aanpak ikv de remediëringsnota 
 
Het voorstel van plan van aanpak wordt toegelicht door Corry Maes adhv een ppt. De 
remedïeringsnota moet klaar zijn half november 2019. We hebben daar ook de grote 
krijtlijnen voor gekregen van de overheid. Indien de volgende visitatie (02-2020) terug 
negatief is dan stopt het voor S-Plus eind december 2020. We zetten de vooruitgang in 
de remediëringsnota en de stavaza van de werking ikv van het nieuw beleidsplan 2021-
2025 op elke agenda van de RvB.  
Beslissingen RvB: 

 Akkoord met het plan van aanpak en beslist om het eerste voorstel van nieuw 
logo door te voeren. In het nieuwe logo wordt “partner van…” geschrapt.  

 
Christel Geerts vraagt of niet moet bekeken om onze samenwerkende partners, bv. 
VlORA, ook een plaats te geven op onze communicatiedragers. In kader van onze 
missie dient toekomstig ook nagedacht te worden over extra subsidiëring via Welzijn. 
 

 Op 1 april gaat de nieuwe website online. De regionale website regio Leuven zal 
dan niet meer online zijn. Er zal maar één website actief zijn. Er wordt een 
opleiding gegeven voor onze medewerkers en vrijwilligers van de regio Leuven. 

 
 Prijsbeleid. We communiceren alle activiteiten met een ledenprijs, niet-

ledenprijs, gratis deelname, een verlaagd tarief voor leden van de mutualiteit.  
Thierry Daenekindt verduidelijkt dat het ziekenfonds die tussenkomst geeft. 
NIET S-Plus. Er moet hierover een duidelijke uniforme communicatie komen.  
Corry Maes meldt dat die er komt en wordt toegelicht op de regionale 
adviesraden. 
 

 In kader van de regels van goed bestuur is het belangrijk dat onze 
organisatiestructuur aangepast wordt. We remediëren naar 1 vzw, 1 RvB, 1 AV. 
Hiervoor wordt een actieplan gemaakt. Ook de samenstelling dient te worden  
bekeken.  

 
 

6. Actieplan medewerkers remediëring 
 
Corry Maes geeft toelichting over wie met wat bezig is ikv de remediëringsnota en het 
beleidsplan. Het actieplan geeft ook een duidelijk overzicht van wie wat moet doen en 
wat wanneer het moet klaar zijn. 
   

7. Samenstelling Beleidsplanningsteam 
 

Naast de remediëringsnota is er ook een nieuw beleidsplan dat dit jaar wordt 
geschreven. Het voorstel van samenstelling van het beleidsplanningsteam wordt 
aanvaard. Het is een samenwerking van (bestuurs)vrijwilligers en medewerkers, 
aangevuld met externe deskundigen per thema. Iedereen kon zich opgeven om deel uit 
te maken van de werkgroepen.  
 
Christel Geerts vraagt of er een platform kan gemaakt worden waar alle info en 
documenten ifv de remediëringsnota en het nieuwe beleidsplan kan geraadpleegd 
worden. Dit is beschikbaar voor medewerkers, maar niet voor haar als experten en lid 
van de RvB.  
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De leden geven hun akkoord aan de samenstelling van het beleidsplanningsteam. 
 

8. Missie 
 
Corry Maes geeft toelichting bij het voorstel van nieuwe missie S-Plus. We hebben met 
het beleidsplanningsteam op basis van de gegevensverzameling en de focusgesprekken 
nagedacht over onze missie binnen het nieuwe decreet. 
 
Leona Detiège maakt de vergadering er attent op dat het woord socialistisch wegvalt 
en dat in het voorstel ook de leeftijd naar 55+ wordt teruggebracht.  
 
Christel Geerts denkt dat het beter is geen leeftijd te expliciteren. 
Sylvia Pardon stelt dat S-Plus gekend is voor het doelpubliek senioren.Werk met 
thema’s/projecten en laat de eindgebruiker kiezen.  
 
De vergadering vraagt het voorstel aan te passen. Corry Maes vult het tegen volgende 
vergadering ook aan met het waardenkader. 
 
 

9. Stavaza stakeholdersbevraging 
 
In kader van het nieuw beleidsplan doen wij bevragingen bij onze stakeholders. Op 
basis van deze data zullen wij een SWOART uitwerken. Op 9 april gaan we hiermee met 
het beleidsplanningsteam aan de slag. De eerste resultaten worden ter info 
meegegeven. Heel wat dezelfde bezorgdheden komen terug. Onze kwetsbare ouderen, 
eenzaamheid, gezondheid en bewegen/active ageing zijn belangrijke wederkerende 
thema’s. 
 

10. Tijdslijn beleidsplanningsproces 
 
Corry Maes verwijst naar de nota. De tijdslijn wordt goedgekeurd. 
 

11. Omgevingsanalyse 
 
In kader van ons beleidsplan werd er een nieuwe maatschappelijke contextanalyse 
geschreven. Er zijn geen bemerkingen bij de omgevingsanalyse. 
De leden geven hun akkoord. 
 

12. Jaaractieplan 2019 
 
Naast de remediëring en het nieuwe beleidsplan stelt Corry Maes ook de activiteiten 
2019 voor. 
 
De leden geven hun akkoord aan het jaaractieplan. 
 

13. Memorandum 
 
Steven Vanden Broucke geeft toelichting bij het memorandum. Het memorandum werd 
opgemaakt door beleidswerkgroep, stafmedewerkers en met input van de studiedienst 
(NVSM). 
 
Jos Bertrand stelt voor om het memorandum een algemene titel mee te geven. 
Besluit: ‘Voor een solidaire en leeftijdsvriendelijke samenleving.’  
 



 

 
 

Verslag Verslag RVB 26 MAART 2019 Bladzijde 7 van 7 
 

 

Verder worden enkele (kleine) opmerkingen meegeven, die worden meegenomen voor 
de eindredactie. 
 
Herman De Loor merkt op dat we te weinig kritisch zijn over 2de en 3e pijler 
pensioenpijler.  
 
Wordt tegengesproken door o.a. Leona DetIège, omdat we anders te indruk zullen 
wekken dat we het pensioen willen beperken. Aan de 2de pijler valt vandaag nog 
moeilijk onderuit te komen, als je weet dat die er in bepaalde sectoren er is gekomen 
door vakbondsacties.  
 
De leden geven hun goedkeuring over het memorandum. 
 
Het memorandum zal digitaal ter beschikking zijn. Er wordt ook een gedrukte versie 
voorzien (beperkte oplage). Timing (onder voorbehoud): 1ste week mei.  
 

14. Nieuwe Zorg Organisatie 
 
Veerle Degryse zal de Nieuwe Zorg Organisatie toelichten op de volgende RVB en AV. 
 

15. Varia 
 
Volgende Raad van Bestuur en Algemene Vergadering gaat door op dinsdag 21 mei en 
16 september 2019.  
 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 11u30. 


