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Inleiding 
 

Het intern verzelfstandigd agentschap sociale dienst provinciepersoneel is ondertussen al aan zijn vijfde 

werkjaar begonnen, maar we blikken met dit jaarverslag terug op 2017, het vierde werkjaar na de 

oprichting van IVA SDP in de Provincieraad van januari 2013.  

De werking van IVA SDP is uiteraard veel meer dan wat te vatten is in cijfers en overzichten. Getuigen 

daarvan de verslagen in West-Site, de facebookpagina, de fotoverslagen van elke activiteit maar vooral de 

actieve en trouwe participatie van vele leden aan tal van activiteiten. 

We zien niet echt grote wijzigingen in 2017, noch in de ledenstructuur noch in het activiteitenprogramma. 

Tegelijkertijd ligt daar de grote uitdaging: de ledenaantallen sterk houden, een gevarieerd en boeiend 

programma voorstellen waarin iedereen zijn gading vindt maar dat ook toegankelijk is voor iedereen. 

We streven naar een aantal vaste waarden in het jaarprogramma en in de werking, maar proberen ook open 

te staan voor vernieuwing, nieuwe initiatieven of opportuniteiten die zich aandienen in de loop van het jaar. 

Vaste ‘waarden’ in het aanbod van het agentschap zijn: de lidmaatschapsbijdrage, de 

hospitalisatieverzekering die ongewijzigd verder aangeboden worden. Maar ook in de programmering is de 

inbreng van de werkgroepen een vaste waarde net zoals de begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers. 

We zijn er in geslaagd om ook in 2017 elke maand minstens één activiteit aan te bieden, soms geïnitieerd 

door de werkgroep senioren, soms een voorstel van de werkgroep alle leden of van het agentschap zelf. 

Maar steeds staan alle activiteiten open voor iedereen. Met uitzondering van één activiteit in de 

krokusvakantie, zijn alle activiteiten kunnen doorgaan met voldoende deelnemers, of werden ze soms 

wegens het grote succes ontdubbeld in meerdere momenten.  

In 2016 werd de formule voor het Sintfeest helemaal gewijzigd: van meerdere feesten naar één feest op 

zondagochtend met een ontbijt in een speeldorp! De deelnemers wisten dit duidelijk te appreciëren en naast 

een grote opkomst kregen we ook positieve evaluaties en werd met een nog groter succes in 2017 voor 

dezelfde formule gegaan die ook voor de volgende jaren een aanbevolen formule of misschien zelfs een 

‘vaste waarde’ wordt!.  

In 2017 werd een nieuw ledenvoordeel geïntroduceerd met de voordeelkaart van Merits & Benefits. Met deze 

kaart bundelen we niet alleen meer en grotere voordelen dan met de ‘doorverkoop’ van tickets of 

particuliere afspraken met een aantal aanbieders, maar kan er ook online en permanent voordeel gehaald 

worden uit de kaart eenmaal men geregistreerd is. Hier is zeker nog meer uit te halen door het gebruik en 

de mogelijkheden verder onder de aandacht te brengen. Bij de nieuwjaar ontmoetingen in januari 2018 

werd alvast een voorzet gegeven.  

Verder blijven vernieuwen, inspelen op nieuwe suggesties én verder goed blijven luisteren naar de 

suggesties van onze leden én van de werkgroepen zijn ook voor 2018 de basis voor het rijke programma dat 

aangeboden wordt.  

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden dankzij de inzet en medewerking van alle medewerkers, van de 

leden van de stuurgroep en van de werkgroepen en niet in het minst van de begeleiders en vrijwilligers bij 

elke activiteit.  

 

 

Hilde Vandromme 

Hoofd IVA SDP 
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Hoofdstuk 1 – actieplan:  

Ondersteunen van de werking van het IVA SDP 
 

Leden 
 

In artikel 2 van het oprichtingsbesluit van het IVA SDP staat volgende omschrijving van wie lid kan worden. 

 

De leden bestaan uit twee categorieën: de aangesloten leden en de gezinsleden (art 3):  

Aangesloten leden kunnen zijn de natuurlijke personen die behoren tot één van de volgende categorieën:  

a) de personen in actieve dienst van de Provincie West-Vlaanderen (incl. het gesubsidieerd personeel 

van de provinciale onderwijsinstellingen PTI/PCVO en de gedeputeerden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b) de personen in actieve dienst van een provinciaal agentschap (inclusief POM en Mu.ZEE vzw) 

c) de gepensioneerde personeelsleden en personen, die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip 

dat zij met pensioen zijn gegaan  

d) de weduwen, weduwnaars of overlevende partners en de wezen (tot einde recht op kinderbijslag) van 

de onder a), b) en c) vermelde personeelsleden voor zover ze voordien aangesloten waren als 

gezinslid 

 

Dit werd aangevuld in 2015 (PR 25.06.2015) met categorie: 

e) de personen die definitief arbeidsongeschikt verklaard worden en wiens contractuele aanstelling 

beëindigd wordt door de werkgever én die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip van 

uitdiensttreding, en voor zover en zolang ze niet elders tewerkgesteld worden. 

 

De gezinsleden zijn: de inwonende partner, kinderen ten laste en andere inwonende bloed- en 

aanverwanten ten laste van de aangesloten leden, vermeld in a), b), c),d) en e), waarvoor een bijdrage 

betaald wordt. 

 

In afwijking van vorig lid, kunnen kinderen die geen deel uitmaken van het gezin toch als “personen ten laste” 

worden aanzien op voorwaarde dat er op het ogenblik van het aangaan of verlenging van het lidmaatschap: 

- ofwel een rechterlijke beslissing is waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de huisvesting van de 

kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het 

ouderlijk gezag; 

- ofwel een overeenkomst is (geregistreerd bij een bevoegd registratiekantoor of gehomologeerd door 

een rechterlijke beslissing) waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de kinderen 

gelijkmatig is verdeeld over beide ouders. 

 

Onder ‘deel uitmaken van het gezin’ wordt verstaan: op het tijdstip van het aangaan of verlengen van het 

lidmaatschap op hetzelfde adres ingeschreven zijn als het aangesloten lid, overeenkomstig het 

bevolkingsregister. 
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De IVA SDP werd opgestart in 2014 en na 4 volledige jaren werking telt ze in 2017 3.237 leden.  

Wij maken een onderscheid tussen titularissen, partners, kinderen en andere gezinsleden. 

 

Hieronder de vergelijking met de ledenaantallen 2014, 2015, 2016 en 2017 gebaseerd op het nieuwe 

ledenbestand. 

 

   
 

2014 2015 2016 2017 

Titularissen 1.277 1.316 1.356 1.371 

Partner 827 843 862 854 

Kinderen en 

gezinsleden 

946 986 1.017 1.012 

Totaal 3.050 3.145 3.235 3.237 

 

 

 

Het ledenbestand wordt onderverdeeld in de actieve leden en de senioren.  

 

 

 

ACTIEVEN 2017 

Titularissen 898 

Partner 578 

Kinderen en 

gezinsleden 

1.006 

Totaal 2.482 

 

  

SENIOREN 2017 

Titularissen 473 

Partner 276 

Kinderen en 

gezinsleden 

6 

Totaal 755 
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De titularissen komen van verschillende werkgevers. Hieronder de onderverdeling per werkgever. 

   

  

Provinciepersoneel Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 833 650 183 78,03 

waarvan tewerkgesteld bij:           

Provinciebestuur   760 593 167 78,02 

PTI 15 8 7  

POM 3 3 0  

Mu.ZEE 16 9 7  

INAGRO 34 32 2  

Westtoer 0 0 0  

Vonk apb 4 4 0  

Monumentenwacht 1 1 0  

      

      

PTI Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 144 92 52 63,88 

      
NIET- 

PROVINCIEPERSONEEL      

      

POM Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 64 47 17 73,43 

      

      

Mu.ZEE Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 56 21 35 37,50 

      

      

Inagro Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 216 94 122 43,51 

      

      

Westtoer Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 84 24 60 28,57 

 

 

VONK apb Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 15 8 7 53,33 

 

 

Monumentenwacht Leden SDP Niet-leden % 

Personeel 8 4 4 50 
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Hospitalisatieverzekering 
 

De Sociale Dienst voorziet in een groepsverzekering gezondheidszorgen (= hospitalisatieverzekering) voor 

zijn leden. Van de 3.237 leden zijn 2088 personen op deze groepsverzekering ingeschreven. 

 

Aangesloten leden kiezen tussen 2 formules voor de hospitalisatieverzekering, een basisformule en een 

uitgebreide formule. Binnen één gezin kan slechts één formule gekozen worden.  

Het IVA SDP komt tussen in de helft van de basisformule. 

Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering heeft ingeschreven in 

2017 en de vergelijking met 2014, 2015 en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*titularissen kunnen in de meeste gevallen gebruik maken van een gratis hospitalisatieverzekering 

bij hun werkgever. 

 

  

ACTIEVEN 2017 % 

Titularissen * 144 16,03 

Partners 376 65,05 

Kinderen en gezinsleden 873 86,77 

Totaal 1393 56,12 

SENIOREN 2017 % 

Titularissen * 

 

451 95,34 

Partners 238 86,23 

Kinderen 6 100 

Totaal 

 

 

695 92,05 
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Het IVA SDP biedt aan zijn leden ook de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke 

Ongevallen tegen betaling van de volledige premie. 

 

330 leden maakten in 2017 gebruik van deze extra verzekering.  

 

Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering was ingeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De personeelsleden hebben keuze uit 2 soorten formules nl. :  

- 24/24u dekking 

- dekking tijdens het privéleven (buiten werkuren om). 

De gezinsleden en de senioren kunnen enkel intekenen op de formule dekking tijdens het privéleven 

(buiten werkuren om). 

 

 

 

 

 

  

 
2017 % 

Titularissen 204 14,87 

Partners 94 11,00 

Kinderen 32 3,16 

Totaal 330 10,19 
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Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen 
 

 

Een aangesloten lid kan een premie aanvragen n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen, geboorte of adoptie 

van een kind. De premie die gegeven wordt is 75 euro per gebeurtenis bij huwelijk of wettelijk samenwonen 

en 100 euro per kind bij geboorte of adoptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 werden in totaal 46 premies uitbetaald.  

Voor huwelijk of wettelijk samenwonen waren dat er 12, voor geboorte of adoptie waren dat er 34. 

 

 

 

 

 
  

 
2017 

Geboorte/adoptie 34 

 Huwelijk/wettelijk 

samenwonen 

12 

Totaal 46 
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Renteloze leningen 
 

Om een crisissituatie te overbruggen kan een renteloze lening aan een aangesloten lid worden toegekend. 

Dat bedrag moet worden terugbetaald zonder aanrekening van interest en volgens een overeengekomen 

aflossingsplan. 

Het aangesloten lid dient een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in d.m.v. een aanvraagformulier en 

vergezeld van de nodige bewijsstukken (kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting en 

aanvullende belastingen. 

Indien nodig worden ook andere bewijs- of verantwoordingsstukken opgevraagd. 

De lopende renteloze lening die startte in 2016 was eind maart 2017 volledig afbetaald. 

 

Een renteloze lening werd afgesloten op 15 mei 2017. Hierbij werd een bedrag van 2.500 euro geleend. De 

termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 12 maanden, nog tot en met mei 2018.  
 

Een tweede renteloze lening werd afgesloten op 11 december 2017. Hierbij werd een bedrag van 2.500 euro 

geleend. De termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 12 maanden, nog tot en met 

december 2018.  
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Ledenvoordelen 
 

Voordelenkaart 

 

Nieuw in 2017 is de voordelenkaart van Merits & Benefits.  

M & B biedt een permanent aanbod van kortingen.  

 

Zowel seizoensgebonden, tijdelijke voordelen (Collishop, Bongo, Hubo,…) en bedrijfsgerelateerde voordelen 

(regionale handelaars,…).  

Leden kunnen nog steeds voorstellen indienen, waarop M&B contact opneemt met de handelaars. 

 

Via een online voordelenplatform kunnen leden inloggen en genieten van de kortingen. De handelaars 

bieden voordelen aan op verschillende manieren: online, kortingsbon, voucher, tickets of op vertoon van de 

kaart. 

 

Op regelmatige basis ontvangt het agentschap een rapportering over het gebruik. 

Op het einde van 2017 was het aantal geregistreerden: 494/1377 = 36% 

In totaal werden 1493 vouchers verkocht waaronder de toppers Kinepolis en Bol.com. waren. 
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Tweedehands PC’s 

 

Volgens een goedgekeurd vervangingsplan worden de computers van de werknemers van Provinciebestuur 

West-Vlaanderen vervangen door nieuwe toestellen. Dat zorgt ervoor dat het provinciebestuur jaarlijks heel 

wat afgeschreven PC’s heeft. De deputatie heeft in zitting van 5/09/2013 beslist om deze PC’s door te 

verkopen aan eigen personeelsleden en leden IVA SDP. De verkoop van deze PC’s wordt georganiseerd door 

IVA SDP en ook de middelen die deze verkoop opbrengt komen op het budget van het IVA. 

 

In 2017 werden 60 PC’s verkocht. Kostprijs per stuk was 25 euro. Voor die prijs kreeg de koper een PC, 

toetsenbord, muis en besturingsprogramma.  

In totaal bracht dit 1.500 euro op, ten voordele van het IVA SDP. 

 

 

 

 

Nieuwe website 
 

In december 2017 werd de nieuwe website gelanceerd, waaronder ook een volledig vernieuwde pagina van 

de sociale dienst. 

www.west-vlaanderen.be/socialedienst 

 

  

http://www.west-vlaanderen.be/socialedienst
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Operationele werking 
 

Beslissingen Deputatie 
 

Hieronder het overzicht van de beslissingen van deputatie met betrekking tot de werking van het 

agentschap. Er werd in 2017 geen dossier voor beslissing Provincieraad voorgelegd. 

 

Onderwerp Titel dossier Aantal 

Werking IVA SDP Kennisname jaarverslag 2016 1 

Activiteiten    

(dossier COOP) 

Goedkeuren bestek, keuze onderhandelingsprocedure en 

gunning opdracht van dienst voor de organisatie van een 

meerdaagse busreis naar de Somme van 15/04 tot 

17/04/2017 

1 

Verzekeringen 

(dossier COOP) 

Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg 

< 65 jaar voor het dienstjaar 2017 

1 

Verzekeringen 

(dossier COOP) 

Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg 

+ 65 jaar voor het dienstjaar 2017 

1 

Verzekeringen 

(dossier COOP) 

Goedkeuren uitbetaling premie voor de verzekering 

Lichamelijke ongevallen – leden van de Sociale Dienst en 

partners 

1 

 

Beslissingen Provinciegriffier 
 

In 2017 werden geen dossiers van IVA Sociale Dienst aan de provinciegriffier voorgelegd. 

 

Beslissingen Hoofd IVA SDP 
 

Het hoofd van het IVA SDP neemt alle operationele beslissingen en beslissingen betreffende leveringen en 

diensten voor zover het goedgekeurd bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan het bedrag waarbij een 

opdracht via een onderhandelingsprocedure tot stand kan komen met een aangenomen factuur.  

Beslissingen Hoofd IVA SDP worden geformaliseerd in een zitting en opgenomen in het provinciaal 

notuleringssysteem Cobra.  

 

 
Beslissingen die het hoofd van het IVA SDP nam waren volgende: 

 

Onderwerp Titel dossier Aantal 

Activiteiten Goedkeuren dossiers organisatie activiteiten 32 

Goedkeuren opdracht tot toewijzen busmaatschappij ten 

behoeve van de activiteiten IVA SDP 2017 

1 

 

Beslissing ivm (terugbetaling) annulaties 6 

Verzekeringen Goedkeuring terugbetaling premie hospitalisatieverzekering 

na overlijden lid 

17 

Financiën IVA SDP Goedkeuring verlenen aan de bestellijst 20 

Renteloze lening  Goedkeuren aanvraag renteloze lening lid IVA SDP 2 
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Hoofdstuk 2 – actieplan:  

Organiseren van de jaarlijkse activiteitenkalender IVA SDP 

 

 
 

 

Aan dit actieplan zijn 2 acties gekoppeld, beiden over de organisatie van de activiteiten die het IVA SDP 

organiseert. Ze belichten een groot stuk van de werking van het IVA SDP. Het jaarprogramma werd 

vastgelegd door het hoofd IVA SDP, op advies van de stuurgroep en de werkgroepen senioren en alle leden, 

en bevat klassiekers zoals wandelingen, tentoonstellingen, sinterklaasfeest, bedrijfsbezoeken, … In 2017 

werden in het totaal 35 activiteiten georganiseerd. 

 

Er wordt telkens een overzicht van de activiteiten gegeven met een overzicht van het aantal deelnemers. 

De activiteiten worden opgedeeld in 2 categorieën (alle leden en senioren) omdat ze uit de respectievelijke 

werkgroepen voorgesteld worden. We beklemtonen evenwel dat alle activiteiten altijd open staan voor alle 

leden. 

 

Organiseren van de activiteiten voor alle leden 
 

17 activiteiten voor alle leden (1.393 deelnemers in 2017) 

  

o Vorming:  

Veilig op facebook / skype  

 

o Recreatief:  

K3-show / natuurwandeling met gids in provinciedomein Bergelen / Phantasialand / 

Kerstshopping Brussel 

 

o Nieuwjaarsmoment in het Zwin 

 

o Bedrijfsbezoek:  

Roularta en Rodenbach 

  

o Workshop 

Infoavond met Sandra Bekkari / verfrissende drankjes en hapjes voor de zomer in 

domein Bulskampveld   

 

o Cultureel:  

Kraterfront / daguitstap naar Duinkerke /  daguitstap naar Koekelare ikv WO I 

 

o Ledenvergadering in PTI 

 

o Meerdaagse reis naar de Somme 

 

o Sintfeest in Speeldorp Boebalu (Roeselare) 

 
o Weightwatchers@work 

 

Doordat het maximum aantal inschrijvingen overschreden werd voor het bedrijfsbezoek aan Roularta en 

Rodenbach werd de uitstap twee maal georganiseerd zodat iedereen kon deelnemen.  
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Volgende activiteiten werden geannuleerd of vervangen: 

-Workshop in ‘t Wilgenteentje op 01 maart (krokusvakantie) werd wegens te weinig inschrijvingen 

geannuleerd. 

- Film in cinema De Keizer in Lichtervelde in de herfstvakantie werd vervangen door een workshop 

snoeptaarten maken. De programmatie van de films was pas één week op voorhand beschikbaar. 

 

Organiseren van de activiteiten voor de senioren 
 
12 activiteiten voor senioren (531 deelnemers in 2017)  

o Vorming:  

Veilig op facebook / skype  

 

o Culinair:  

Nieuwjaarsmaaltijd senioren / Bistro Ter Groene Poorte 

o Bedrijfsbezoek: politie-en brandweerschool en CNH Zedelgem / Brussels Parlement en 

Europese wijk /Stoomtrein Maldegem en Haven van Gent 

o Cultureel:  

Texture en tabaksmuseum /Daguitstap naar Koekelare ikv WO I  

o Ontmoetingsmomenten:  

Wandeling / fietstocht / overzicht seniorenwerking 2013-2017 

 

Omwille van het afmelden van het bedrijf kon het bezoek aan Daikin in Oostende niet doorgaan. 

Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit 
 

Het Hoofd IVA SDP maakte een afwegingskader voor bepaling deelnameprijs/tarieven en evalueert dit 

telkens ifv. objectivering en haalbaarheid en in overeenstemming met de principes bij oprichting. 

 

Het afwegingskader bevat de principes die moeten toelaten om de concrete tarieven per activiteit eenduidig 

te bepalen o.b.v. de reële kosten/parameters. In toepassing van art. 5§6 van de beheersovereenkomst 

wordt dit kader voorgelegd voor bespreking aan de stuurgroep en ter goedkeuring aan de Deputatie.  

 

Per activiteit wordt een zitting hoofd IVA SDP opgemaakt waarbij de prijszetting/tarieven concreet beslist 

worden o.b.v. alle kosten van een activiteit voor leden en niet-leden met als doel de kosten voortkomend uit 

de activiteiten gedeeltelijk te compenseren.  

 

Het afwegingskader gaat in bijlage en bleef ongewijzigd in 2017. 

 

 

Sintfeest 
 

In 2017, werd net zoals in 2016, één gezamenlijk sintfeest georganiseerd in speeldorp Boebalu in Roeselare 

(364 deelnemers). 

 

Op zondag 26 november werden de kinderen en hun ouders verwacht vanaf 09u00 tot 13u00. 

Na het Sint-ontbijt konden de kinderen naar hartenlust spelen en een snoepzak ophalen bij de Sint en zijn 

Pieten en ook hun geschenk meenemen naar huis. Er schreven 184 volwassenen en 180 kinderen in voor 

het feest. 

 

73 geschenken werd afgehaald in Inagro (Beitem), 284 in Provinciehuis Boeverbos (Brugge) en 40 in het PTI 

(Kortrijk). 
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Hoofdstuk 3 – Structuren 
 

Bij de structuren en bevoegdheden is er gestreefd om de participatiegedachte maximaal mee te nemen in de 

stuurgroep.  

 

Hoofd IVA SDP 
 

In zitting van 4 juli 2013 werd de beheersovereenkomst tussen Deputatie en Hoofd IVA SDP goedgekeurd. 

In deze beheersovereenkomst worden onder andere zaken overeengekomen zoals de duur van de 

overeenkomst, de definiëring van de opdracht, de middelen, het financieel en personeelsbeheer, de 

verantwoordelijkheden en de evaluatie. 

Stuurgroep 
 

Het Hoofd IVA SDP wordt geadviseerd door een stuurgroep. De samenstelling wordt vastgesteld in art. 13 van 

de oprichtingsovereenkomst.  De leden en technici moeten lid zijn van het IVA SDP. 

 

Functie Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging  

Voorzitter Niet-stemgerechtigd Carl Vereecke 

Secretaris Niet-stemgerechtigd Joke Van Hulle  

Hoofd IVA SDP Niet-stemgerechtigd Hilde Vandromme 

Lid 

werkgeversdelegatie 

1. Provinciegriffier Geert Anthierens 

 2. Provincie Karin Kinsabil 

 3. Provincie – PTI Carline Depuydt 

 4. 

Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE 

Andrea Lamote (namens POM) 

 5. 

Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE 

Isabel Van Dael (namens 

Mu.ZEE) 

 6. Senioren Hugo Casier 

 7. Senioren Dirk Rommel 

Lid vakorganisaties 1. ACOD/ACV-OD/VSOA Glenn Gevaert (namens ACV-

OD) 

 2. ACOD/ACV-OD/VSOA Sven De Meulenaere (namens 

ACV-OD) 

 3. ACOD/ACV-OD/VSOA Conny Decleer (namens ACV-

OD) 

 4. ACOD/ACV-OD/VSOA Kristof Noë (namens ACOD) 

 5. ACOD/ACV-OD/VSOA Peter Focquaert (namens ACOD) 

 6. ACOD/ACV-OD/VSOA Christophe Coppejans-Trips 

(namens ACOD) 

Technici werkgevers 1 

Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE 

Gisèle Muylle (namens Westtoer) 

 2. 

Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE 

Roos Meulemeester (namens 

Inagro) 

 3. MoWa (monumentenwacht) Reinoud Van Acker 

 4. VONK apb Freddy Deslé 

 Ad hoc Ad hoc 

Technici 

vakorganisaties 

  

 

Vertegenwoordigers van de verzelfstandigde agentschappen worden aangesteld voor de helft van de duur 

van de beheersovereenkomst waarbij er alternerend 2 lid zijn en de overige als technicus worden 

toegevoegd. De agentschappen spreken onderling af wie zij aanduiden als lid/technicus. 
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De Stuurgroep kwam bijeen op: 

- 30 januari 2017 

- 15 mei 2017 

- 16 oktober 2017 

 

Bij elke bijeenkomst van de stuurgroep zijn er agendapunten die telkens terugkomen, aangevuld met 

unieke agendapunten. 

 

1. Terugkerende agendapunten 

a. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 

b. Verslaggeving alle leden 

c. Verslaggeving senioren 

d. Verslaggeving agentschap 

e. Overzicht budget 

f. Info hoofd IVA SDP 

 

2. Unieke agendapunten 

a. Vastleggen data bijeenkomsten stuurgroep 

b. Sportaanbod via IVA SDP 

c. Verevening van de diensten sport, cultuur en welzijn 

d. Jaarverslag 2016 

e. Verlenging ledenvoordeel Merits&Benefits 

f. Digitalisering van de infofiches 

g. Online betalen 

h. Wijzigingen leden/technici 

i. Huishoudelijk reglement  - addendum 

j. Jaarprogramma 2017 
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Werkgroepen 
 

Wie? 
 

Het IVA SDP installeert op voorstel van de stuurgroep en in uitvoering van de doelstellingen diverse 

werkgroepen met specifieke opdrachten.  

 

Elke werkgroep wordt geleid door een lid van de stuurgroep. De voorzitter van de werkgroep rapporteert 

aan de stuurgroep en/of aan het hoofd van IVA SDP over de werkzaamheden. Deze werkgroepen formuleren 

een voorstel over de aanpak, de uitwerking en evaluatie van hun opdracht. 

 

Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een werkgroep om een concreet en 

actief engagement op te nemen bij het uitwerken van een voorstel. Het aangesloten lid zetelt in de 

werkgroep voor de duur van een opdracht. Het agentschap deed eind 2013 een oproep naar de leden om lid 

te worden van één van de werkgroepen.  

 
Samenstelling werkgroep alle leden: 

Voorzitter: Glenn Gevaert 

Leden: 

- Casier Hugo 

- Cloet An 

- Decock Annemie 

- Rif Yasmina 

- Secelle Carine 

- Terrière Nancy 

- Torbeys Hans 

- Van Paemel Thierry 

- Vanhooren Ronny 

- Verbanck Johan 

 

Samenstelling werkgroep senioren: 

Voorzitter: Hugo Casier 

Leden: 

- Berteloot Mark * 

- De Nijs Rita 

- De Soete Corinne 

- Debonnet Arnoud 

- Decock Annemie 

- Dedoelder Anne-Marie 

- Desmit Paul * 

- Deweerdt André 

- Goderis Jef 

- Lafère Nina 

- Maurus Nicole 

- Messens Pia 

- Rommel Dirk 

- Sarrazijn Robbrecht 

- Van Paemel Thierry 

- Verbanck Johan 
 

*Op 31 maart 2017 heeft Paul Desmit meegedeeld aan de voorzitter van de werkgroep senioren dat hij niet 
langer lid wenst te blijven van de werkgroep senioren. 
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*Mark Berteloot werd geschrapt uit de ledenlijst werkgroep senioren omdat hij op geen enkele vergadering 

aanwezig was. 

 

 

 

Bijeenkomsten en agendapunten 
 

Werkgroep alle leden dd. 07/02/2017, 17/03/2017 en 03/10/2017 

 

- Goedkeuring verslag 

- Terugkoppeling stuurgroep 

- Evaluatie voorbije activiteiten 

- Opvolging programmatie 2017 

- (voorbereiding) jaarprogramma 2018 

- Varia 

 

 

Werkgroep senioren dd. 20/04/2017 

 

- Mededeling samenstelling IVA SDP werkgroep senioren 

- Goedkeuring verslag 

- Terugkoppeling stuurgroep 

- Evaluatie voorbije activiteiten 

- Verfijning goedgekeurd jaarprogramma 2017 

- (voorbereiding) Jaarprogramma 2018 

- Rondvraag en varia 
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Hoofdstuk 4 – Middelen 
 

 
 

Budgettaire middelen 
 

Het IVA SDP beschikt voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over financiële middelen die 

integraal deel uitmaken van het provinciale budget en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie 

onderworpen is aan goedkeuring door de Provincieraad.   

 

De middelen worden per budgetjaar voorzien voor de actieplannen binnen het meerjarenplan zoals 

goedgekeurd door de Provincieraad. 

Deze middelen worden per budgetjaar van de legislatuur geautoriseerd door de Provincieraad waarna ze 

beschikbaar zijn voor het IVA SDP.  

 

Het opvolgen van het budget is één van de vaste agendapunten op de bijeenkomsten van de Stuurgroep. 

De doelstellingenrealisatie en het evaluatierapport BBC van 2017 gaat in bijlage. 

 

 

Personele middelen 
 

Personeel 
 

De deputatie stelde in zitting van 6 maart 2013 Hilde Vandromme aan als Hoofd IVA SDP. Deze taak wordt 

toegevoegd aan de functie van bestuursdirecteur Personeel & HRM die ze reeds uitvoerde.  

 

Het IVA SDP beschikt daarnaast voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over personele 

middelen vastgelegd in de personeelsformatie van de provincie West-Vlaanderen (integraal gefinancierd uit 

het provinciale budget) en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie onderworpen is aan 

goedkeuring door de provincieraad. 

Alle personeelskosten voor de personeelsleden die de deputatie ter beschikking stelt binnen de 

goedgekeurde deelformatie van het IVA SDP en volgens de regels van de rechtpositieregeling van het 

provinciebestuur.   

 

 

Deelformatie IVA SDP: 

 

Naam Functie 

Karin Kinsabil Adjunct-adviseur 

(Joke Vandaele) Medewerker 

Joke Van Hulle Medewerker 

 

 

Joke Vandaele nam in 2017 een verlofstelsel en werd vervangen door een tijdelijke medewerker. 
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Vrijwilligers 
 

Naast de personeelsleden kan het IVA SDP, net zoals vroeger, rekenen op de vrijwillige medewerking van de 

leden. Deze vrijwilligers hebben zich geëngageerd voor werkgroepen en/of voor het begeleiden van de 

activiteiten. Het agentschap zou zonder deze vrijwilligers niet dezelfde werking kunnen aanhouden.  

 

De leden die zich engageerden kunnen worden opgesplitst in 3 categorieën, de faciliteiten/afspraken worden 

hieronder nog eens uitgeschreven. 

- Leden werkgroep:  

o Het agentschap voorziet de faciliteiten voor de bijeenkomsten van de werkgroepen (o.a. gebruik 

van de vergaderzalen), 

o De werkgever verleent maximum 4 halve dagen dienstvrijstelling per personeelslid per kalenderjaar 

voor het engagement in een werkgroep. De dienstvrijstelling geldt voor de nodige tijd. Er worden 

geen overuren of andere compensaties toegekend, 

o De kosten voor verplaatsingen voor het bijwonen van deze werkgroep worden vergoed door de 

werkgever. 

 

-  Begeleiders activiteiten: 

o Per activiteit neemt één lid vrijwillig de verantwoordelijkheid op als begeleider van de activiteit. Bij 

grotere groepen worden soms meerdere begeleiders aangeduid. 

o Neemt gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd. 

o Het agentschap voorziet een draaiboek van de activiteit met daarop een gedetailleerd programma 

en namen en gegevens van de contactpersonen ter plaatse. 

o Het agentschap voorziet ook in een gsm voor de begeleider. Op deze manier moet naar de 

deelnemers slechts één gsm-nummer gecommuniceerd worden en moet de begeleider zelf geen 

telefoonkosten maken tijdens de activiteit zelf. 

o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering. 

o Reiskosten voor de voorbereiding worden door het IVA SDP terugbetaald volgens de regels van het 

provinciebestuur. 

 

- Vrijwilligers tijdens activiteiten: 

o Vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten tijdens activiteiten of helpen bij de voorbereiding. 

o Ze nemen gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd. 

o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering. 

o Reiskosten voor de voorbereiding en de activiteit zelf worden door het IVA SDP terugbetaald 

volgens de regels van het provinciebestuur. 
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Bijlagen 
 

1. Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2017 (ongewijzigd) 

2. Overzicht premies verzekering hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke Ongevallen 

2017 (ongewijzigd) 

3. Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit (ongewijzigd) 

4. Doelstellingenrealisatie BBC 

 

  



22 | J a a r v e r s l a g  2 0 1 7  –  I V A  S o c i a l e  D i e n s t  

 

 

 

Bijlage 1: Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2017 

 

Bijdragen 2017 

Provincieraadsbesluit van 24 januari 2013 tot oprichting van het IVA SDP 

 

Jaarlijkse bijdragen aangesloten leden 

 

CATEGORIE SALARISSCHAAL JAARLIJKS BEDRAG 

Personeelsleden van niveau E en D  

o.a. (technisch) beambte, suppoost, huisbewaarder, 

assistent, amanuensis, redder, domeinwachter, 

werkopzichter, geschoold arbeider, museumwachter, 

ploegbaas, domeinbrigadier 

of gelijkgesteld 

= schaal E/D 15 euro 

Personeelsleden van niveau C  

o.a. (technisch) medewerker, (technisch) hoofdmedewerker 

of gelijkgesteld 

= schaal C/C4 20 euro 

Personeelsleden van niveau B  

o.a. (technisch) deskundige, (technisch) hoofddeskundige, 

studiemeester – opvoeder, regent, onderwijzer 

of gelijkgesteld  

= schaal B/B4 25 euro 

Personeelsleden van niveau A groep 1  

o.a. adjunct-adviseur, industrieel ing., preventie-adviseur, 

architect, afdelingschef, adviseur, ingenieur/assistent in het 

onderwijs, licentiaat, hoofdopvoeder, groepschef, 

orthopedagoog 

of gelijkgesteld 

= schaal A1, A2, A3, A4 30 euro 

Personeelsleden van niveau A groep 2  

o.a. directeur, directeur-conservator, ingenieur, 

wetenschappelijk attaché (– expert), docent, werkleider, 

onderdirecteur 

of gelijkgesteld 

= schaal A5, A6, A7, A8 40 euro 

Personeelsleden van niveau A groep 3  

o.a. wetenschappelijk coördinator, wetenschappelijk 

directeur, bestuursdirecteur, hoogleraar, directeur 

of gelijkgesteld 

= schaal A9, A10 50 euro 

Decretale graden en leden deputatie   65 euro 

 

 
Jaarlijkse bijdragen gezinsleden 

IEDEREEN :   10 euro 
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Bijlage 2: Overzicht premies verzekering hospitalisatieverzekering en verzekering    Lichamelijke 

Ongevallen 2017 

 

Verzekeringspremies 2017 

Collectieve verzekering der gezondheidszorg  

(Hospitalisatieverzekering) 
 

 

Polisnummer 

Vrijstelling 

per verzekerde 

per 

kalenderjaar 

Terugbetaling 

supplementen 

en erelonen 

éénpersoons-

kamer 

Totale 

premie 

Ten laste 

van het Lid 

t.e.m. 20 jaar 

4.486.488 

Uitgebreide 

formule 

Geen ja 45,10 euro 27,51 euro 

t.e.m. 20 jaar 
4.486.488 

Basisformule 

75 euro (1PK) 

Geen (2+ PK) 
nee 35,18 euro 17,59 euro 

vanaf 

21 t.e.m. 49 

jaar 

4.486.488 

Uitgebreide 

formule 

Geen ja 147,84 euro 99,79 euro 

vanaf 

21 t.e.m. 49 

jaar 

4.486.488 

Basisformule 

75 euro (1PK) 

Geen (2+ PK) 
nee 96,10 euro 48,05 euro 

vanaf 

50 t.e.m. 64 

jaar 

4.486.488 

Uitgebreide 

formule 

Geen ja 291,50 euro 209,99 euro 

vanaf 

50 t.e.m. 64 

jaar 

4.486.488 

Basisformule 

75 euro (1PK) 

Geen (2+ PK) 
nee 163,02 euro 81,51 euro 

vanaf 

65 t.e.m. 69 

jaar 

4.486.489 

Uitgebreide 

formule 

75 euro (1 PK) 

Geen (2+ PK) 
Ja 495,00 euro 297,00 euro 

vanaf 

65 t.e.m. 69 

jaar 

4.486.489 

Basisformule 

75 euro (1PK) 

Geen (2+ PK) 
nee 396,00 euro 198,00 euro 

vanaf 70 jaar 

4.486.489 

Uitgebreide 

formule 

75 euro (1 PK) 

Geen (2+ PK) 
Ja 649,00 euro 389,40 euro 

vanaf 70 jaar 
4.486.489 

Basisformule 

75 euro (1 PK) 

Geen (2+ PK) 
nee 519,20 euro 259,60 euro 

 

 

Polis Lichamelijke Ongevallen 

vast benoemde personeelsleden: 74,35 euro 

op het werk, op de weg van en naar het werk en tijdens het privaatleven 

 

contractueel personeel, gepensioneerden en partners van zowel personeelsleden als gepensioneerden: 

44,65 euro 

tijdens het privaatleven  

 

De premie voor de polis Lichamelijke Ongevallen is gekoppeld aan de index. Een wijziging 

van de premie zal zich voordoen indien de index wijzigt. Dit gebeurt normaalgezien 

jaarlijks. 

 

Opgelet: Elke vraag om te wijzigen van waarborgformule dient minstens 3 maanden voor de 

vervaldatum schriftelijk te worden aangevraagd en geldt voor alle verzekerde leden van het gezin. Men 

kan in de loop van het verzekeringsjaar de waarborgformule niet wijzigen. Meer dan twee keer wijzigen 

van waarborgformule wordt niet aanvaard.  
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Bijlage 3: Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit 

 

 Aandeel tlv IVA 

SDP  

Aandeel tlv 

Leden/deelnemers  

 

Opmerking 

Uitstappen 

(Een- of 

meerdaagse) 

Bus 

Gids (en) 

Begeleider(s) 

Begeleiding personen 

met handicap 

Programmabrochure 

½ Meerkost voor 

eenpersoonskamer 

bij meerdaagse 

 

Eigen vervoer 

Catering 

Hotel 

Inkomgelden 

(groepstarief) 

Kosten voor 

voorbereiding 

(catering, hotel, 

reiskosten,…) 

Foto’s/DVD 

(individueel) 

Niet-leden betalen 

reële prijs; ½ 

kostprijs vervoer 

indien per bus (min. 

5€ meerkost) 

 

Eigen activiteiten  Gids(en)/gastpreker/ 

docent/… 

Begeleider(s) 

Catering vrijwilligers 

Huur/aankoop 

gebruiksmaterialen ( 

zaal, bestek, 

servetten,…) 

‘Surplus’ bij 

gezinstarief 

‘bijzondere’ 

verzekeringen 

Verplaatsingskosten 

doventolk 

Catering 

Eigen vervoer 

Inkomgelden 

(groepstarief) 

Kosten voor 

voorbereiding 

(catering, 

reiskosten,…) 

Minimum 5 euro 

meerprijs voor 

deelname niet-leden 

 

Indien haalbaar 

gezinstarief (volw + 

2 kinderen) of 

inschrijving 

met/zonder catering 

mogelijk maken 

Doventolk tlv eigen 

budget van doven ( 

muv de 

verplaatsingskosten 

en aanwezigheid bij 

ledenvergadering) 

Ticketverkoop 

evenementen 

reserveringskost Reële kost van het 

ticket 

 

Sintfeesten Speelgoed 

Catering vrijwilligers 

Animatie 

Huur/aankoop 

materialen 

Snoep/fruit kinderen 

‘surplus’ Catering 

 

Gezinstarief 

Extra drankjes 

 

Algemene werking 

 

Verplaatsingskosten 

ikv werk- en 

stuurgroep 

Receptiekosten 

ledenvergadering/ 

genodigden 

Gastspreker, 

doventolk 

ledenvergadering 

Foto’s op website IVA 

 

 Alle kosten voor de 

eigenlijke 

ledenvergadering tlv 

IVA SDP ( muv 

vervoerskosten van 

de leden) 

 

 De beheerskosten van het agentschap en de (interne)kosten die niet door verrekend 

worden aan het agentschap (drukwerk, verzending, catering vergaderzalen, GSM…) 

worden niet verrekend in de bepaling van de kostprijs/tarieven van de activiteiten. 
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Bijlage 4: Doelstellingenrealisatie BBC 

 
Bestuurlijke organisatie 

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2017000001 

Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern 

Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

E 597.703,04 € 409.723,95 € 605.459,00 € 404.000,00 € 608.959,00 € 405.000,00 € 

I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500, 00 € 

A 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 

 

Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden 

Gerealiseerd: Ja. Begin van het kalenderjaar werd de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage geïnd zoals bepaald in 

het oprichtingsbesluit en het huishoudelijk reglement. 

• Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering 

Gerealiseerd: Ja. Zowel bij de verlenging van de lidmaatschappen als bij nieuwe lidmaatschappen vnl. tgv 

nieuwe indiensttredingen is de administratie en de inning van de premies afgehandeld. 

• Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen 

Gerealiseerd: Ja. Alle leden kregen de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke 

Ongevallen tegen betaling van de volledige premie. 

• Organiseren van activiteiten van de ledenwerking 

Gerealiseerd: Ja. Culturele, recreatieve en maatschappelijke activiteiten werden georganiseerd zowel voor 

de senioren als voor alle leden. Alles werd gecommuniceerd in het activiteiten programma 2017. 

• Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen 

Gerealiseerd: Ja. Aan alle leden werden ledenvoordelen aangeboden via Merrits & Benifts. Alle leden kregen 

hiertoe gratis een kaart toegestuurd. 

• Verzekeren van de operationele werking IVA SDP 

Gerealiseerd: Ja. Het agentschap volgt nauwgezet de uitvoering en opvolging van het jaarprogramma op, de 

ledenadministratie en alle administratie mbt de dagelijkse werking van het agentschap’. 

 

 Totaal Hoofdstuk 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

E 597.703,04 € 409.723,95 € 605.459,00 € 404.000,00 € 608.959,00 € 405,000,00 € 

I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 

A 5.000, 00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 

Totaal 602.703,04 € 411.123,95 € 610.459,00 € 405.500,00 € 611.459,00 € 406.500,00 € 

 

 


