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- De vergadering vangt aan om 11u30. 
 
 

 
Leona Detiège opent de vergadering. 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG 27.11.2017 
 
Herman De Loor heeft een bemerking bij punt 5 Varia. Het zijn geen overheidsinvesteringen, 
maar privé investeringen, waarover het hier in dit punt gaat. 
Er zijn geen verdere bemerkingen.  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. FINANCIELE AFREKENING 2017 
 
Dit punt wordt door Hans Surgeloose toegelicht. 
 
De Balans op 31/12/2017 heeft een balanstotaal van € 1.340.469,26   

Op de actiefzijde bestaat dit o.a. uit: 

 Materiële vaste activa: €  8.919,19  

 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar: € 789.147,09  
 dit bestaat voor het grootste gedeelte uit algemene vorderingen      

    (170.127,38)  = alle facturen AAN organisaties zijn nog in 2017  

    opgemaakt waar dit anders gebeurde na 31/12. 

 hierin zitten ook de vorderingen Intercompany (673.939,19) 

 Liquide middelen: Er zijn 2 zichtrekeningen en 1 spaarrekeningen met een totaalbedrag 
van € 309.892,32 
 

 Overlopende rekeningen: € 232.510,66     
 bestaande uit: - over te dragen kosten, dit zijn de kosten betaald  
                                in 2017, maar worden pas in 2018 in het resultaat opgenomen.     
                                (15.120,82) 
                            - verworven opbrengsten, dit zijn de opbrengsten die pas ontvan- 
                               gen zijn in 2018, maar toch al in het resultaat 2017 opgenomen  
                               werden.  (217.389,84) 

 

Op de passiefzijde bestaat dit  o.a. uit: 

 Eigen vermogen: € 501.921,29     fondsen van de verenigingen: € 204.088,15 
                                                                    overgedragen resultaat: € 297.833,14 

                                                                        hierin zit het negatief resultaat van 2017         

                                                                            ten bedrage van € 113.475,72 

 Voorziening voor Brugpensioen  € 26.570,93  
 

 Schulden op ten hoogste 1 jaar: € 716.404,29 
 handelsschulden : € 303.215,44 dit bestaat vooral uit leveranciers  

                                  intercompany en te ontvangen facturen intercompany  

                                  (€ 283.505,42)  

  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: € 413.188,85 
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                                         → grootste deel in deze post is de voorziening vakantiegeld  

                                             (€ 279.598,48) 

 

 Overlopende rekeningen: € 95.572,75 
 Over te dragen opbrengsten, d.w.z. opbrengsten ontvangen in 2017,  

     maar bestemd voor 2018.  (90.000,00 sponsoring) 

 Toe te rekenen kosten, dit zijn kosten gefactureerd in 2018, maar die 

                  toch al in het resultaat 2017 opgenomen werden. (93,75 Roerende voorheffing) 

 

Als volgt bekijken we de resultatenrekening op 31/12/2017. Het boekjaar 2017 is afgesloten met 

een negatief resultaat van € 113.475,72.  Zijnde het verschil tussen het totaal van de 

opbrengsten € 4.009.810,12  en het totaal van de kosten € 4.123.285,84  

 

De kosten bestaan vooral uit bedrijfskosten,waarvan een groot deel nl. € 2.488.755,06  

loonkosten.  Hiervan wordt wel € 1.651.099,61  gerecupereerd. 

De overige Bedrijfskosten  kosten € 1.633.765,88 omvatten o.a.  

- Diensten en diverse goederen voor € 358.779,46  

  dit omvat vooral de kosten van optredens en overige kosten mbt activiteiten zoals huur      

   lokalen, logieskosten, … 

- Afschrijvingen en voorzieningen :€ 21.267,97 

 € 3.289,93   afschrijvingen 

 € 17.978,04  voorzieningen 

- Andere bedrijfskosten voor € 1.253.718,45 , dit bedrag bestaat vooral   uit de toelagen    

  die doorgestort worden naar de federaties.   (1.253.481,40 ) 

De financiële kosten voor 2017 bedragen  €. 161,17 

De belastingen voor € 603,73 worden gevormd door roerende voorheffing  op de spaarrekeng en 

op deze op geleverde prestaties onderhevig aan de roerende voorheffing.  

(vb. facturen Johan Persyn) 

Er zijn geen uitzonderlijke kosten in 2017 

 

De opbrengsten van € 4.009.810,12  zijn op te delen als volgt : 

- Omzet  voor  201.890,49   hierin zit o.a. voor 90.000 EUR aan sponsoring 

- Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies  voor € 2.151.306,69 

  hiervan zijn de  grootste stukken:  
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  - de subsidie volksontwikkeling (€ 861.896,79) Ik wil hier ook weer  

     verwijzen naar de “Andere bedrijfskosten”  (= deel hiervan dat naar de  

     federaties gaat)  

  - de subsidies Ministerie Vlaamse Gemeenschap en andere ten 

     bedrage van € 928.295,98  (814.734,53 + 113.561,45). Hierin zitten vooral  

    de GESCO subsidies.  

- Overige bedrijfsopbrengsten  voor € 1.656.388,09 

  De belangrijkste post hier is de recuperatie van personeelskosten  

  (€ 1.651.099,61), de rest zijn opbrengsten mbt de activiteiten 

De financiële opbrengsten voor 2017 bedragen € 224,85  

Er zijn geen uitzonderlijke opbrengsten in 2016. 

 

S-Plus Geconsolideerd 

De geconsolideerde afrekening 2017 na schrappingen bekom je door het totaal te maken van alle 

afrekeningen ontvangen door de federaties.  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, … En zo bekomen we 

geconsolideerd voor 2017 een NEGATIEF resultaat van € 45.121,96.   

 
Corry Maes geeft toelichting bij de besparingsnota. Uit de rekeningen blijkt dat S-Plus een jaarlijks 
structureel tekort van +/- € 100.000 kent. Daarom is er de afgelopen maanden ook gewerkt en overlegd 
rond een besparingsnota die dit tekort moet wegwerken. We hebben reeds besparingen doorgevoerd 
op onze activiteiten en met deze nieuwe voorstellen zitten we hier op het bot. We kunnen niet anders 
dan besparen op personeel. Irene Van Humbeeck gaat met pensioen in het voorjaar 2019 en zal niet 
worden vervangen. Zij heeft belangrijke taken binnen de staf: o.a. communicatie, S-Plus Mag., 
organisatie nieuwjaarsconcert. Met de overblijvende staf wordt nu bekeken hoe we taken herverdelen 
en welke keuzes we maken in taken. 
 
Marc Vanleynseele: voorstel besparing op ledenwerving klopt ondertussen niet meer. 
Corry Maes geeft inderdaad toe dat ze de voorziene besparing met de digitale ledenwerving niet 
konden waar maken. Ondertussen werd hiervan de evaluatie gemaakt.  
Nationaal betaalt ledenwerving op 60j en 65j en dit is een grote uitgavepost. We wilden hierop 
besparen door digitale ledenwerving, maar respons hierop is geen succes. Er is afgesproken om die 
adressen opnieuw mee te nemen in de printversie. We evalueren met de collega’s wat hiervan het 
resultaat is. Toch willen we dit volgend jaar opnieuw aanbieden, om gewenning bij de leden te 
bekomen op langere termijn. Dit werd ons ook geadviseerd door de communicatiedienst.  
Marc Vanleynseele heeft het vermoeden dat in West-Vlaanderen de schriftelijke werving te lijden 
heeft onder de digitale werving.  
Peggy Demoor zegt dat dit in Oost-Vlaanderen niet het geval is. De schriftelijke ledenwerving kent 
veel succes. 
Tim Gibney ziet ook in Limburg minder respons via de schriftelijke werving tov vorig jaar. 
Marcel Geivaerts is van mening dat ledenwerving het meeste succes kent met huisbezoeken. De 
ziekenfondsen zou ons enorm helpen indien de afdelingen konden beschikken over de adressen van de 
60-65jarigen in hun gemeente. Herman De Loor is dezelfde mening toegedaan. 
Marc Vanleynseele begrijpt deze vraag, maar er kunnen zich hier problemen stellen met de privacy 
wetgeving. 
Jean-Marie Lambrecht meent dat dit ook een probleem van naamsbekendheid is. Afdelingen moeten 
S-Plus meer zichtbaar maken in de gemeenten. Hij verwijst naar de autosticker actie. Er kan ook meer 
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gebruik gemaakt worden van raamaffiches die activiteiten van S-Plus aankondigen. Corry Maes verwijst 
naar de sjablonen die er bestaan van S-Plus affiches. 
Marcel Geivaerts vraagt dat de ziekenfondsen eens zouden nadenken over het  kwantitatief belang van  
senioren in Vlaanderen en dat ze daaraan misschien de nodige financiële consequenties voor S-Plus 
moeten koppelen. 
Leona Detiège begrijpt deze reactie, maar is van mening dat we geen structurele tekorten mogen 
opbouwen. Wat de mindere ledenwerving in sommige provincies betreft, denkt ze dat er waarschijnlijk 
meer oorzaken zijn dan alleen de digitale wervingsactie. 
 
 
3. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR 
 
Thierry Daenekindt overloopt het verslag van de bedrijfsrevisor. 
De revisor stelde geen onregelmatigheden vast. 
 
Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt goedgekeurd. 
 
4. KWIJTING AAN DE BEHEERDERS 
 
De vergadering geeft kwijting aan de beheerders. 
 
 
5. MANDAAT REVISOR 2018-2019-2020 
 
Er dient ook een nieuw revisorenkantoor aangesteld te worden. Hiervoor werden 3 kantoren 
aangeschreven. Thierry Daenekindt overloopt de kantoren en de offertes en geeft toelichting aan 
de vergadering. Hij heeft vooral de aanpak van werking en de prijzen  van de verschillende 
offertes vergeleken. Op basis daarvan stelt hij voor om voor de volgende 3 werkingsjaren  2018-
2019-2020 te kiezen voor het kantoor Tanja Bogaert-Bosmans. 
 
De algemene vergadering benoemt commissaris  BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – 

Réviseurs d’Entreprises burg bvba, met maatschappelijke zetel te Waversebaan 303, 3001 Leuven 

en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B570, en 

vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het 

nummer A2414.  Deze benoeming is voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020.  De vergoeding is 

vastgesteld op 2.200,00 € exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. 

 
 
6. VOORTGANGSRAPPORT 2017/2018-2020 
 
Sarah Van Humbeeck geeft toelichting bij het voortgangsrapport 2017. 
De vergadering reageert op de opvallendste cijfers van de ledenaantallen in de provincies. 
Bij Antwerpen zien we een daling en bij Vlaams-Brabant een grote ledenwinst van +2.896. 
Sarah Van Humbeeck heeft de verantwoordelijke van Antwerpen niet te pakken kunnen krijgen voor 
uitklaring van de cijfers. We bekijken dit nog samen en steken correcte cijfers of verklaring van de 
daling bij het verslag. 
Herman De Loor is nieuwsgierig naar hoe Brabant dit deed. 
Katalina Venegas zegt dat haar collega Johan Saenen erg actief is in de regio Leuven met nieuwe 
activiteiten: bv. De Plussersloop. Vorig jaar heeft een stagiair dit opgezet. Nu ook uitgebreid naar 
regio’s Tienen en Diest 
Corry Maes denkt dat de ledentoename ook te maken heeft met het groeipotentieel dat nog 
voorhanden is in Vlaams-Brabant en Brussel. Ook het goed contact met regionale media, ROB helpt. 
Ook FSMB maakt reclame op ROB. Dit lijkt te werken. 
 
Bij de activiteiten geeft Corry Maes meer uitleg bij het Full Buddy project. Dit is een samenwerking  
met het ziekenfonds en de VUB. Doel is om een kwetsbaarheidstool te ontwikkelen waarmee we 
gericht en efficiënt kwetsbare ouderen, die nu onder de radar passeren, kunnen bereiken. 
Jean-Marie Lambrecht herkent hierin het project ‘Broze ouderen’ dat in 2016 in West-Vlaanderen liep. 
Hij deed zelf 54 huisbezoeken bij kwetsbare ouderen. Hij is ook betrokken bij Full Buddy in Wervik. 
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Corry Maes zegt dat hierin zeker overeenkomsten zitten, maar dat uit Broze ouderen ook gebleken is 
dat dit een enorm werk is geweest en dat er nog kan bijgeschaafd worden aan de selectieparameters 
om gerichtere huisbezoeken te doen. Daarom zijn we nu aan het uitzoeken welke parameters ons 
hierin het best ondersteunen. 
Jos Bertrand weet dat zijn schoonmoeder in Hasselt bezoek kreeg van de postbode met een vragenlijst 
en dat dit ook in Oostende loopt. Dit is door de stad Hasselt georganiseerd. Het lijkt hem interessant 
om synergiën te zoeken. 
Corry Maes zegt dat de VUB eerst een tool heeft ontwikkeld voor gemeenten en dat sommigen daar 
nog mee aan de slag zijn. Toch ziet de VUB dat bij uitbreiding ervan heel wat gemeenten afhaken 
omdat er te breed wordt geselecteerd en zij hiervoor geen mensen en tijd hebben. Daarom dit nieuwe 
project om selectie te verfijnen en minder “nutteloze” huisbezoeken te moeten doen. 
Christel Geerts waarschuwt dat preventieve huisbezoeken organiseren maar een eerste stap zijn. In 
Sint-Niklaas doen ze dit ook, maar met weinig resultaat. De echte probleemgevallen, daar geraken ze 
niet binnen. Zij die nu geen zorg krijgen, laten ook geen vrijwilliger binnen. 
Corry Maes bevestigt dat dit inderdaad moeilijk is. Daarom heeft de VUB in de startopleiding hiervoor 
methodieken aangereikt. Er worden ook regelmatig intervisiemomenten georganiseerd waar dit kan 
besproken worden. Belangrijk verschil met andere projecten is het duurzaam contact met de full 
buddy. 
 
Corry Maes licht ook de aanpak bij de (mantel)zorgvakanties toe. Er komt een uitgebreider aanbod, 
meer mantelzorgvakanties voor personen met dementie, maar ook zorgvakanties, breder dan voor 
pmd. Ze licht ook de samenwerking met Fontana toe. 
Marc Vanleynseele benadrukt het belang van deze vakanties. Het aantal gewone reizen en deelnemers  
is lichtjes aan het dalen. Maar voor zorgvakanties komen leden wel aankloppen.  
Corry Maes meldt ook dat ons ziekenfonds 35 euro/nacht/pp tussenkomst bij zorgvakanties die we zelf 
organiseren. 
 
 
7. JAARACTIEPLAN 2018 
 
Zie voortgangsrapport tabel 2 = 2018. 

Corry Maes geeft toelichting bij het nieuwe gezondheidsthema van het ziekenfonds dat S-Plus 

mee content geeft. Er is nog een definitieve naam voor de campagne gekozen, maar het gaat 

erom dat we de lat niet te hoog leggen voor onszelf. Dit thema wordt uitgewerkt naar de 

verschillende generaties: jongeren, gezinnen, sandwichgeneratie en ouderen. S-Plus neemt 

hierin een eerste initiatief in het najaar en organiseert op 11 oktober 2018 de studiedag “Zin in 

geluk”, in CC De Werf te Aalst. Dit centrale gezondheidsthema is een rode draad  doorheen de 

ganse S-Plus werking de komende 3 jaren. 

 
 
8. DOSSIER FISCALE ATTESTEN 
 
Corry Maes zegt dat we niet alleen spaarzaam moeten werken, maar ook extra inkomsten moeten 
zoeken. Daarom vraagt zij aan de vergadering de goedkeuring om een erkenning voor het uitreiken 
van fiscale attesten aan schenkers, te mogen aanvragen.  
 
De vergadering is akkoord. 
 
 
9. DE NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING: TOELICHTING EN STAPPENPLAN – CONNY 
GULDENTOPS 
 
PowerPoint en toelichting door Conny Guldentops.  

De GDPR, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ook wel Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) genoemd, gaat vanaf 25 mei 2018 van kracht. Deze nieuwe Europese 
wet gaat over de verwerking van data (persoonsgegevens) en het vrije verkeer van deze gegevens.  
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Als S-Plus vzw verzamelen wij gegevens van leden (en toekomstige leden). Daarom zullen we 
onze werking moeten afstemmen op deze nieuwe privacywet. 
Wat is de impact van GDPR op onze dagelijkse werking en wat betekent dit precies voor S-Plus?  
 
Telkens we gegevens verzamelen van mensen, hetzij bij de inschrijving als lid, hetzij bij 
deelname aan een activiteit of wedstrijd, hetzij in het kader van direct marketing, moeten 
we een privacyverklaring voorzien.  

 Deze verklaring ligt op dit ogenblik nog ter goedkeuring bij de directie.  
 
Telkens wanneer we persoonsgegevens verwerken … 

 Als de gegevensverzameling schriftelijk gebeurt (vb. bij het invullen van een contract, 
formulier, lijst), moet daar een privacyverklaring bijgevoegd worden. Deze mag niet in 
kleine lettertjes vol met juridische termen zijn, maar moet in een leesbaar lettertype en 
een leesbare taal zijn.  

 Als de gegevensverzameling online gebeurt (vb. onlineformulieren), moet een pop-up 
venster (of link) verschijnen met daarop deze verklaring. 

  
De mensen kunnen niet gedwongen worden om deze te lezen. S-Plus moet er enkel voor zorgen 
dat zij zoveel als mogelijk de kans hebben om die verklaring te lezen. S-Plus moet daarom ook 
steeds aangeven dat zij de verklaring “gelezen en goedgekeurd” heeft, door het vakje onderaan 
de verklaring aan te vinken. 
 
Uitdrukkelijke toestemming: in de gevallen waar toestemming nodig is voor het verwerken van 
persoonsgegevens (indien de gegevens die S-Plus opvraagt niet noodzakelijk zijn voor het 
vervolledigen van een overeenkomst), moet die toestemming expliciet, duidelijk en 
geïnformeerd zijn.  

1. Ten eerste is niet voor elke verwerking toestemming nodig. Zo is het opgeven van naam 
en adres bij een bestelling een noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens. Zonder 
naam en adres is het immers onmogelijk om te leveren. Een telefoonnummer is echter 
niet noodzakelijk, daarvoor zou S-Plus wel toestemming moeten vragen.  

2. Ten tweede gelden de voorwaarden voor die toestemming. Dit houdt in dat S-Plus het 
toestemmingsformulier zal moeten laten ondertekenen, waar duidelijk opstaat waarvoor 
de betrokkene toestemt. 

 
STAPPENPLAN 

1. bewustmaking 
2. inventaris 
3. dataregister (verplicht document) 
4. analyse & maatregelen (audit) 
5. privacyverklaring (verplicht document) 
6. Verantwoordelijke aanstellen: vragen van leden/deelnemers 
7. aanpak datalek 

 
Belangrijke aandachtspunten: 

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens, moet MINIMAAL zijn en de gegevens mogen 
slechts bewaard blijven zolang noodzakelijk. 
 
Aantoonplicht: als onderneming moeten we niet alleen de GDPR naleven, maar ook aantonen 
dat we ze naleven. Het is dus niet alleen nodig om de bepalingen van de GDPR toe te passen, 
maar ook om de geleverde inspanningen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te documenteren. 
 
Afdelingen: S-Plus vzw als organisatie heeft vele feitelijke verenigingen, onze afdelingen. 
Feitelijke verenigingen vallen onder de koepel van de vzw entiteit, ze hebben geen apart 
dataregister nodig. Enkel het nationaal register is nodig. Provincies zijn aparte vzw’s dus moeten 
zij wel elk een apart dataregister aanmaken. 
 
Belang privacyverklaring (= soort informatiebrochure): wat voor de vzw en voor afdeling vooral 
van belang is: 

1. de nieuwe informatieverplichtingen 
2. de nieuwe regels rond toestemming 

file://///S300FLSP1.SM-MS.LAN/FED300/Groups/G&W/Socio-Cultureel/SPlus/S-PLUS/Privacywetgeving/Template%20Register%20aangepast.xlsx
file://///S300FLSP1.SM-MS.LAN/FED300/Groups/G&W/Socio-Cultureel/SPlus/S-PLUS/Privacywetgeving/Template%20Register%20aangepast.xlsx
file://///S300flsp1.sm-ms.lan/fed300/Groups/G&W/Socio-Cultureel/SPlus/S-PLUS/Vergaderingen/Raad%20Van%20Bestuur%20+%20AV/2018/26%20MAART%202018/Sjabloon%20Privacyverklaring.docx
file://///S300flsp1.sm-ms.lan/fed300/Groups/G&W/Socio-Cultureel/SPlus/S-PLUS/Vergaderingen/Raad%20Van%20Bestuur%20+%20AV/2018/26%20MAART%202018/Sjabloon%20Privacyverklaring.docx
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3. het dataregister  
4. en de procedure in geval van datalekken. 

 
Ook de afdelingen moeten GDPR-proof gemaakt worden.  

 Met onze afdelingen maken we geen verwerkersovereenkomst, maar wel ‘privacy 
richtlijnen’ met o.a. de discretieplicht als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement. Dit is 
een soort ‘verklaring op eer’. 

 
TO DO voor GDPR-proof afdelingen: 

1. Bewustmaking wat er van hen verwacht wordt 
2. Duidelijk afspreken welke gegevens verwerkt worden (een soort van 

verwerkersovereenkomst, maar dan met de afdeling) + discretieplicht laten tekenen 
door alle medewerkers van de afdelingen (bijlage in het huishoudelijk reglement)  

3. Zeer voorzichtig omspringen met de toegang die de mensen van afdelingen hebben tot 
databanken/gegevens op nationale servers. 

 
 
De te volgen werkwijze en timing voor de implementatie van de nieuwe privacyregels:  

1. Eerst wordt het dataregister ingevuld. Dit is een verplicht register waarin alle 
verwerkingen worden opgenomen.  

2. S-Plus werkt verder aan bewustmaking medewerkers en afdelingen. 
3. Afdelingen vallen onder nationale vzw. Wij geven hen ‘privacy richtlijnen’ 

(met discretieplicht) als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement. Dit gebeurt 
vanaf 25 mei. 

4. Vanaf 25 mei: informeren leden/deelnemers bij opvraging gegevens. 
Informatieve privacyverklaringen worden (met toestemmingsformulieren, 
indien nodig) voorzien. Deze verklaringen moeten niet telkens afgedrukt worden 
en meegegeven aan het lid, maar kunnen geplaatst worden op de website. 
Wanneer het lid of de klant dan verplichte informatie krijgt voorafgaand aan het 
verwerken van zijn of haar gegevens, kan kort de essentie worden opgenomen in 
die informatie en verwezen worden naar de volledige verklaring op de website. 
M.a.w. onze leden moeten de privacyverklaring niet ondertekend terugsturen. 
Belangrijk is dat ze het ‘gekregen en gelezen’ hebben. 

5. Verwerkersovereenkomsten sluiten met derden (zf, leveranciers …). 
6. Daarna worden de procedures voor het uitoefenen van rechten uitgewerkt. De 

kans dat de afdelingen of vrijwilligers hiermee te maken krijgen, is vrij klein, 
maar die kans bestaat, vandaar dat deze hier vermeld wordt. Deze procedures 
bestaan erin dat een klant of een lid zijn of haar rechten wil uitoefenen. Normaal 
komen die onmiddellijk bij onze DPO terecht, maar mogelijks stellen ze die vraag 
aan het lid of aan de vrijwilliger. Zij zullen dan moeten doorverwijzen naar de 
DPO. 
 

CONTACT 

 Data Protection Officer (DPO) Dep. Gezondheid & Welzijn: Joris Depoorter 
Joris.depoorter@socmut.be   

 S-Plus vzw nationaal: Conny Guldentops  
Conny.guldentops@s-plusvzw.be 
 

 
 
10. VARIA 
 
Volgende datum van RVB en AV is donderdag 29 november 2018 om 11 uur – De Brouckèretoren, 
Zaal Barbados – 2de verdieping (zich aanmelden aan onthaal op 2de verdieping). 
 
De vergadering wordt gesloten om 12u15. 
 
Zoals beloofd in punt 6 hebben we samen met Antwerpen de ledenaantallen nagekeken.  
 

o Leden S-Plus 
Stand van zaken betaalde leden op 15 maart 2018. 

file://///S300flsp1.sm-ms.lan/fed300/Groups/G&W/Socio-Cultureel/SPlus/S-PLUS/Vergaderingen/Raad%20Van%20Bestuur%20+%20AV/2018/26%20MAART%202018/Sjabloon%20Privacyverklaring.docx
file://///S300FLSP1.SM-MS.LAN/FED300/Groups/G&W/Socio-Cultureel/SPlus/S-PLUS/Privacywetgeving/Sjabloon%20Richtlijnen%20Feitelijke%20Vereniging.docx
mailto:Joris.depoorter@socmut.be
mailto:Conny.guldentops@s-plusvzw.be
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 2016 2017 

ANTWERPEN 10.290 9.651 - 639 

LIMBURG 4.613 4.545 - 68 

OOST-VLAANDEREN 5.700 5.622 - 78 

VLAAMS BRABANT 6.867 9.763 + 2.896 

WEST-VLAANDEREN 15.814 15.826 + 12  

Totaal van kernleden 43.284 45.447 + 2.163 

 
Het aantal kernleden van S-Plus steeg in 2017 met 2.163 leden.  

 
De oorspronkelijke daling van 1200 leden in Antwerpen, klopte niet. Het ledenaantal in 2016 
werd verkeerd berekend, hier werden de ABVV leden meegeteld. Dit doen we normaal gezien 
niet omdat zij enkel het tijdschrift betalen en geen volledig lidgeld.  
Als we de ABVV leden in 2016 weglaten, komen we nog altijd aan een daling van 639 leden in 
2017. Dit is volgens Wendy Van Dorst, verantwoordelijke S-Plus Antwerpen, te wijten aan een 

slechte zomeractie en een slechte ledenwervingsactie bij de 60- en 65-jarigen.  

 
 


