
Sainctelettesquare 13 – 15, 1000 Brussel Socmar331@vspf.org www.vspf.org

Beste werkgever,

Wat nieuws in het kort:

a. Fabienne Schouppe directeur VSPF
Een voor u zeer vertrouwde naam – al sinds lang administratief verantwoordelijke
voor het fonds Sociale Maribel van paritair comité 331 is sinds 1 april 2018
directeur van de vzw Vlaamse Social Profitfondsen. De werking van VSPF – het
administratief ondersteunen van 6 sociale maribel fondsen - gebeurt vanaf nu
onder haar leiding. Uiteraard wensen we haar veel succes en twijfelen er niet aan
dat Fabienne deze taak met even veel inzet en enthousiasme zal uitoefenen zoals
we van haar gewend zijn geweest in haar vorige functie.
Deze beslissing heeft enkele personeelswijzigingen tot gevolg met als meest voor
de hand liggende: de vervanging van Fabienne als verantwoordelijke. Sjoerd
Brouwer neemt deze rol van haar over. Sjoerd heeft al ruim 5 jaar ervaring als
verantwoordelijke van het Fonds Sociale Maribel van pc 329.01 en is zich
momenteel de fonds specifieke kenmerken van pc 331 eigen aan het maken. De u
vertrouwde medewerkers – Liesbeth voor GID en DLDW en Nora voor de
kinderopvang en het Project Onthaal Ouders blijven op post.

b. Kinderopvang – beslissingen rond extra maribelsubsidie voor bepaalde duur
Bij beslissing van de raad van beheer van het fonds van 7 mei 2018 en met
goedkeuring van de regeringscommissaris werden nieuwe tijdelijke toekenningen
gedaan. Indien u voldeed aan de criteria heeft u een mail ontvangen met de vraag
uw kandidatuurstelling aan het secretariaat te bezorgen.
De invullingen mochten ingaan vanaf 15 juni 2018.

c. Kinderopvang –nieuwe toekenningen 2018
De beslissing rond de verdeling van de extra Maribelsubsidie werd besproken op
de raad van beheer van 18 juni en werden volgens bepaalde criteria toegekend.
Ook hierover werd de communicatie verzonden en werden alle beschikbare vte
ondertussen ingevuld.

d. Jaarverslag 2017
De jaarverslagen GID en Kinderopvang van het afgelopen jaar staan vanaf heden
online op www.vspf.org

e. Prestatiestaten 2de  kwartaal
Vergeet niet om ons de prestatiestaten 2de kwartaal te bezorgen ten laatste tegen
15/09/2018

Heeft u een vraag? U kan ons bellen of mailen:
Sjoerd Brouwer - verantwoordelijke tel 02 229 20 12
Liesbeth Herremans - dossierbeheerder GID en DLDW tel 02 250 37 81
Nora Willaert - dossierbeheerder Kinderopvang

en proefproject onthaalouders tel 02 229 32 45
ons gezamenlijk mailadres is Socmar331@vspf.org

Liesbeth, Nora en Sjoerd

Nieuwsflash 331 augustus 2018


