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AFYA wie?!
AFYA vzw is een dochtervzw van de Gezinsbond en wil er zijn van en
voor alle jongeren. AFYA is sinds november 2004 een afzonderlijke
vereniging die aan kinderen en jongeren sportieve jeugdkampen
aanbiedt. Sinds 1 januari 2009 is AFYA vzw door de Vlaamse overheid
erkend en gesubsidieerd als Landelijke Jeugdvereniging. Sinds 2012 leiden we ook
jongeren vanaf 16 jaar op tot animator in het jeugdwerk en sinds 2015 organiseren
we jaarlijks een vormingsweekend voor jongeren vanaf 15 jaar. Vanaf het schooljaar
2018-2019 willen we onze activiteiten uitbreiden met lokale kinderactiviteiten in
samenwerking met afdelingen van de Gezinsbond.
De

werking

van

AFYA

vzw

is

erop

gericht

om

kinderen

en

jongeren

ontmoetingskansen te bieden. We willen kinder- en jongerenactiviteiten combineren
met positieve sociale ervaringen. Hierbij steunen de activiteiten op drie pijlers:
participatie, ontmoeting en begeleiding. Met deskundige en pedagogische begeleiding
garanderen we activiteiten die leuk, leerrijk, actief en sociaal gericht zijn. De
deelnemers van onze kinderactiviteiten, kampen en cursussen krijgen de kans om
zich op persoonlijk vlak te ontplooien.
Voor meer informatie over AFYA kan je terecht op www.afya.be
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Kinder- of jongerenactiviteiten bij jou in de afdeling?
Vanaf het schooljaar 2018-2019 breiden we bij AFYA het aanbod uit met lokale
kinderactiviteiten, onder andere in samenwerking met afdelingen van de Gezinsbond.
Voorbeelden van kinder- en/of jongerenactiviteiten zijn koken, een knutsel- of
spelnamiddag (lasergame, bosspelen, kringspelen, stadsspelen, zoektochten,…), een
gezelschapsspellendag, een museumbezoek, een escape room,…
Indien je jaarlijks minstens 4 activiteiten voor kinderen en/of jongeren vanaf 3 jaar tot
en met maximum 30 jaar organiseert, kan je aansluiten als AFYA-kinderclub en geniet
je van enkele voordelen (zie verder). Deze activiteiten dienen begeleid te worden door
personen ouder dan 16 jaar.
Opgelet! Sportactiviteiten houden grotere risico 's in, voor sportieve activiteiten voor
kinderen (vb. knuffelturnen, watergewenning en zwemmen) kan je bij Gezinssport
Vlaanderen (www.gezinssportvlaanderen.be) terecht. Zij bieden interessante formules
aan voor sportclubs.

AFYA-kinderactiviteiten

2

AFYA-kinderclub
Hoe kan je starten met een AFYA-kinderclub?

Plan jaarlijks minstens 4 activiteiten voor kinderen en/of jongeren vanaf 3 jaar
tot en met maximum 30 jaar.
Zoek in je gemeente enkele enthousiastelingen (vb. kinderoppassers,
vrijwilligers in je afdeling,...) die graag één of meerdere kinder- en/of
jongerenactiviteiten willen begeleiden als animator.
Op www.afya.be/kinderactiviteiten kan je het aanvraagformulier terugvinden om
te genieten van de voordelen van een AFYA-kinderclub (zie verder).
Er

wordt

bij

de

aanvraag

gevraagd

naar

contactgegevens

van

de

kinderclubverantwoordelijke (voor het ontvangen van alle info) en een oplijsting
van de activiteiten die je plant aan de hand van datum, locatie en een korte
beschrijving van de activiteit. Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen later nog
doorgestuurd worden naar afya@gezinsbond.be.
Nadat je de aanvraag ingegeven hebt, krijg je een bevestiging van ontvangst.
Ten laatste een week na de aanvraag krijg je van het AFYA-secretariaat een
bevestiging met de vraag om je lidgeld (€35/jaar) te betalen. Na overschrijving
van dit lidgeld, ben je aangesloten als AFYA-kinderclub voor 1 jaar startend op
de datum van de aanvraag. Veel plezier ☺
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Welke voordelen heb je als AFYA-kinderclub?

Goed nieuws! Als afdeling van de Gezinsbond ben je via de verzekering van
de Gezinsbond automatisch verzekerd voor de kinder- en jongerenactiviteiten.
Als AFYA-kinderclub word je lokaal als jeugdwerkinitiatief erkend: er zijn
mogelijkheden om door je gemeente gesubsidieerd te worden als AFYAkinderclub, je krijgt als erkend jeugdwerkinitiatief ook een stem in de jeugdraad
van je gemeente.
Onze provinciale verantwoordelijken kinderclubs zijn jouw aanspreekpunt,
hij/zij helpt je graag verder bij vragen/problemen eens jullie zijn opgestart.
Na registratie ontvangt je kinderclub een praktische map met onder andere een
aantal volledig uitgewerkte activiteiten (op spelfiches).
De kinderclubverantwoordelijke ontvangt tweemaandelijks een nieuwsbrief
met telkens twee volledig uitgewerkte activiteiten (op spelfiches). Deze kunnen
jullie afprinten en in de kinderclub-map aanvullen. Daarnaast zullen in deze
nieuwsbrieven

vormingen,

tips

en

tricks,

ideeën

voor

uitstapjes,…

aangekondigd worden.
Je ontvangt het draaiboekje 'kinderen in actie', hierin vind je tips en suggesties
om kinderactiviteiten laagdrempelig te maken en nieuwe kinderen en jongeren
te bereiken.
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Je kan via AFYA een oproep doen voor (extra) animatoren tijdens een
activiteit. Deze animatoren behaalden minimum een attest van Animator in het
Jeugdwerk (of gelijkgesteld door ervaring) en krijgen regelmatig de kans om
een vorming te volgen. Geef ten laatste een maand vooraf door wanneer je
iemand zoekt. Wij gaan dan op zoek naar een animator die jullie kan
ondersteunen

of

een

activiteit

kan

komen

geven.

Kostprijs

is

€32

(vrijwilligersvergoeding) + het aantal gemaakte kilometers heen en terug x
€0,35. Eén keer per jaar heb je hierbij als kinderclub recht op een korting van
€10.
Je kan volgend materiaal met korting huren (meer info en prijzen:
www.afya.be/materiaal):
o Circuspakket: mix van jongleermateriaal, diabolo's, devilsticks en bordjes
o Gezelschapsspellenkoffer: mix van 20 gezelschapsspellen
o Gizi-beweegkoffer: sport- en spelmateriaal op maat van 4-6 jarigen
o Kubb-spel
o Sport- en spelkoffer: een compacte set van gevarieerd sportmateriaal
o Verkleedkoffer: mix van dierenpakken, kostuums,
pruiken,…
o Volksspelenkoffer: een set met oude volkssporten
Dit materiaal dien je zelf op te halen, of kan je ter plaatse
laten leveren (meerprijs vervoer: zie website).
Je kan volgend materiaal met €10 korting huren (meer
info en prijzen: www.afya.be/materiaal):
o Lasergame: sets van telkens 8 geweertjes
Dit materiaal dien je zelf op te halen, of kan je ter plaatse
laten leveren (meerprijs vervoer: vanaf €15).
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Je kan bij AFYA terecht voor ondersteuning van je animatorenteam. Je krijgt
elk schooljaar één gratis workshop, in 2019-2020 is dit in één van volgende
thema's:
o Hoe kunnen we activiteiten naar de doelgroep kleuters aanpassen?
o Hoe kunnen we aan de slag met anderstalige deelnemers?
o Hoe kunnen we animatoren vinden en binden?
Een workshop duurt twee uur en kan voor verschillende kinderclubs tezamen
georganiseerd worden.
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Cursus
Heb je enkele enthousiastelingen gevonden om activiteiten te begeleiden, maar
hebben ze geen ervaring met kinderen en/of jongeren? Motiveer je begeleiders om
minstens een attest van Animator in het jeugdwerk te behalen om de kwaliteit van je
AFYA-kinderclub

te

waarborgen.

Dit

attest

kan

je

behalen

op

onze

AFYAnimatorcursus. Meer info vind je op www.afya.be/vorming
Volg je een AFYA-vorming, dan betalen een heel aantal gemeenten je hiervan een
stuk terug. Meer informatie over een eventuele terugbetaling kan je online bekijken
(https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/terugbetaling) of bekom je bij de
jeugddienst van je gemeente.

Vragen?
AFYA vzw
Troonstraat 125
1050 Brussel
afya@gezinsbond.be
www.afya.be
02 507 88 67
Facebook: AFYAvzw

AFYA-kinderactiviteiten

7

