




Ons doel voor ogen…

• Een kleinschalige woning voor onze 9 kinderen

• In een familiale sfeer

• Een warme thuis met de nodige professionele zorg

• Als ouder zelf betrokken blijven bij de opvoeding 
en bij het reilen en zeilen van de woning



Bijs = een ‘Ouderproject’.
Eigen Regie
 Ouders hebben een belangrijke rol in alle beslissingen omtrent het 

vzw-gebeuren.
 Ouders beslissen mee wie voor de Bijskinderen zorgt. 
 Ouders helpen mee met het uitstippelen van de dagelijkse werking 

van Bijs vzw. 
 Bijs vzw beschermt zijn eigenheid: eigen huishoudelijk reglement.

Ouderparticipatie
 Ouders zitten samen in de gebruikersraad, (meerdere) werkgroepen, de 
Raad van Bestuur en/of de Algemene Vergadering van Bijs vzw.

 Ouders organiseren zelf verschillende activiteiten ten voordele van Bijs vzw.

 Ouders doen aan netwerking.

 Ouders nemen deel aan de dagdagelijkse werking van Bijs vzw in kader van 
zorgondersteuning en voeling houden met.



LOCATIE: Hadewijchstraat 29, Sint‐Niklaas



PLANNEN

Zorgwoning van

860 m2 bruto opp.
op perceel 

bouwgrond van  
1861 m2
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We konden en kunnen het niet alleen…
Onze partners: 

• Stad St. Niklaas: erfpacht bouwgrond
• VZW Abram: prefinanciering van het gebouw 
• Sympathieke aannemers
• Eénmalige structurele subsidie vanuit Prov. O-Vl & Engie
• Gipso: advies en coaching
• Zorgpartners: Vesta, Solidariteit voor het gezin, thuisverpleging
• Koning Boudewijn Stichting
• En vele sponsors…



Team 
Bijs

Vesta 
vzw

Ouders

Solidariteit 
voor het 
gezin

Thuis‐
verpleging

Vrijwilligers

Zorgorganigram
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Financiering

• eigen middelen

• solidariteitsprincipe: 6,25 x PAB/PVF en 2 x BOB vr de zorg v 9 kinderen

• privé initiatief → geen subsidies < overheid 



62%

30%

8%

Inkomsten voor de Zorg

PAB + PVF + BOB in
solidariteit

Giften, acties,…

Subsidie Vlaanderen:
participatieprojecten
kansengroepen



87%

9%
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0%
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UITGAVEN ZORG

VESTA

SOLIDARITEIT ZORGK
# 1 of 2 afh aanw

VRIJWILL 8 u dag 278
dagen tarief SOLID

ouders

POETSHULP + ‐
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29%
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Inkomsten voor Wonen en Leven

gebruikerstoelage

woonvergoeding

uitzonderlijk verblijf

giften

acties

subs welzijn
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UITGAVEN WONEN EN LEVEN
gebruikstoelage huis aan vzw Abram

erfpacht: jaarlijks pachtgeld

belastingen en taksen (o.m. onroerende
voorheffing, afvalwater)
verzekeringen wonen: brand, vrijwilligers 
('dienstboden'),…
energie (aardgas, elektriciteit)

water

telecom + internet

onderhoudscontracten beveiliging, technieken

algemeen onderhoud gebouw en tuin:
producten edm
onderhoudspersoneel
(vrijwilligersvergoedingen)
diversen (provisie onverwachte uitgaven)

voeding (broodmaaltijden, warme maaltijden,
dranken)
dagbesteding (uitstappen, knutselmateriaal,
speelmateriaal)
mobiliteit (onderhoud en brandstof wagen,
fietsen)
verzekeringen leven: aansprakelijkheid uitbating
auto



Fondsenwerving: acties & evenementen



Fondsenwerving



Fondsenwerving: webshop



Meter en peter

Begijn Lebleu Eva Mouton



Vrienden van de Bijs

Projectrekening bij Koning Boudewijnstichting
Gifters
Vrijwilligers begeleiding – tuin/techniek -
evenementen
Music for life



Wat willen we van de overheid?

 POP

 Erkenning van ouderprojecten → subsidies

 Solidarisering van zorgbudgetten en hulpmiddelen

 Goedgekeurde zorgbudgetten effectief uitkeren of minstens in 
hogere prioriteitsgroep!



Voorwaarden om te slagen

 Start op met gezinnen die elkaar goed kennen
 Haal alle talenten uit de oudergroep
 Omring u met goede adviseurs: pedagogisch, juridisch, fiscaal, 

verzekeringstechnisch
 Zorg voor een stevige financiële basis en reserve
 Boor alle mogelijke financiële kanalen aan

 Subsidies, privé sponsoring, goodwill evenementen, eigen 
evenementen, merchandising, banken, serviceclubs, goede-
doelprojecten multinationals, fiscaal aftrekbare giften, politieke 
partijen,…

 Houd extra financiering op peil na de start: ‘het is nooit gedaan’
 Projecten vormen rond zorg, gebouw en inrichting, vrijetijdsbesteding



Valkuilen, moeilijkheden,... binnen een ouderproject

 Vergaderen vergaderen vergaderen→ WG gezondheid + Bijszorgdheden
 Kleurrijke oudergroep
 Eigen kind, schoon kind
 Zorgpartners 
 Financiën
 Bijs levendig houden binnen netwerk




