
Overleg werkgroep relanceplan: Lennikse verenigingen 

 

> Donderdag 15/10/2020 om 20 uur - online via Teams 

 

> Aanwezig: Aimé Bailly (11.11.11), Christiane Beier (Okra SML), Ben Blendeman (Chiro 

Jongens), Bart Carton (Rugbyclub Pajot), Victor Cuyle (KLJ jongens), Koen De Loy 

Vermeulen (deskundige sport), Ella Desmet (Chiro meisjes), Wim Durang (PJC, lid JR,...), 

Déborah Jacobs (deskundige VT), Johan Limbourg (schepen VT), Marc Mahieu, Jasper 

Rampelberg (voorzitter JR), Carina Rooselaers (Davidsfonds SKL), Kristof Schets (Chiro 

meisjes), Jeannine Vaeremans (Okra SLK), Pierre Van Campo, Benita Vankrunkelsven 

(deskundige jeugd), Monique Van der Voorde (Okra SML), Christiane Wauters (Okra SKL) 

 

 

Inleiding 

Corona hakt er bij het Vlaamse verenigingsleven stevig in. Daarom trekt de Vlaamse 

Regering 87,3 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. 83,9 

miljoen wordt verdeeld door de steden en gemeenten. Lennik krijgt hiervan €93.993,56 

en kan vrij kiezen hoe men de middelen inzet en hoeveel budget naar welke verenigingen 

gaat.  Iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te denken over de inhoud en de aanpak 

van het relanceplan om het verenigingsleven te doen heropleven. We willen het belang 

benadrukken dat de voorstellen vanuit de verenigingen zelf komen.  

 

 

Opzet 

Op basis van 4 concrete vragen de situatie en impact nagaan van deze pandemie om 

samen een aantal aangepaste ondersteuningsmaatregelen te omschrijven.   

 

1. Vraag 1 = Wat zijn jullie actuele noden? 

o Financieel  

 Financieel is er veel onzekerheid. Opbrengsten door verschillende 

organisaties vallen weg. Alsook het aangepast openen van de 

kantines, de moeilijkheid om drankje aan te bieden (verkopen) 

tijdens vergaderingen, enz. Daartegenover blijven vaste kosten 

doorlopen zoals huur zalen, facturen gas, water, elektriciteit, 

inzaaien terreinen, enz. Bij sommige verenigingen is dit nu nog op 

te vangen door ontvangst lidgelden, maar dit wordt wel een 

probleem in de loop van het seizoen.  

 Ook specifiek voor de jeugdverenigingen zijn de inkomsten 

belangrijk voor het financieren van hun kamp.  

 Afwachten of federaties geld zullen innen. 

o Nood aan extra infrastructuur: 

 Clubs met eigen kantine: deze is soms te klein om iedereen veilig te 

kunnen ontvangen volgens de horecarichtlijnen (nood aan 

bijvoorbeeld tent) 



 Nood aan grotere zalen om vergadering op termijn terug fysiek te 

kunnen laten doorgaan 

 Nood aan indoor infrastructuur voor jeugdverenigingen in 

winterperiode 

o Subsidies werkjaar 2019-2020:  

 Rekening houden met berekening subsidies: heel wat activiteiten 

zijn niet kunnen doorgaan, wat zich vertaalt naar minder punten 

voor de subsidies. 

 Extra inkomsten, eventueel verhoogd via het subsidiereglement 

 

2. Vraag 2 = Hebben jullie extra kosten moeten maken door COVID-19? 

o Affichering (drukwerk) om maatregelen kenbaar te maken 

o Aankoop handgels, ontsmettingsmiddel, e.a. met betrekking op 

hygiënemaatregelen 

o Aankoop tenten, huur tafels en stoelen voor buitenopstelling 

o Aankoop app of toestel voor contactloos betalen (Payconiq) 

o Online diensten om te overleggen en te communiceren (Zoom, Gimme, 

website) 

o Geschenkjes zonder inkomsten (om band met de leden niet te verliezen) 

 

3. Vraag 3 = Hebben jullie inkomstenverlies opgelopen door COVID-19? 

o Geen organisatie van eetfestijn 

o Sluiting van de kantine of verminderde capaciteit buiten 

o Geen verkoop van drankjes op vergaderingen 

o Minder inkomsten uit lidgelden 

o Geen organisatie van fuiven 

o Minder sponsoring door moeilijkheden bedrijven, middenstand, enz. 

 

4. Vraag 4 = Wat denken jullie over 

gelijke verdeling tussen verenigingen/sectoren? 

Uit de discussie werd duidelijk dat hier geen pasklaar antwoord voor is en voor 

kan zijn. Volgende zaken kwamen wel naar voor: 

o Verdeling per lid is niet echt representatief voor de werking ongeacht 

welke sector (cultuur, jeugd, sport, senioren, ontwikkelingssamenwerking) 

o Kunnen actuele noden in rekening worden genomen bij de verdeling 

(bijvoorbeeld voor de aankoop van een tent) 

o Verdeling op basis van reeds bestaande subsidiereglementen omdat dit een 

vrij goede verdeelsleutel kan zijn: bijvoorbeeld gemiddelde van 3 jaar 

extra subsidies (dus dubbele subsidie dit jaar) 

 

  



Uitkomst 

Hierbij vind je een aantal mogelijke oplossingen, ideeën om de verenigingen te 

ondersteunen:  

1. Extra financiële ondersteuning (kan op basis van de bestaande reglementen, via 

verdeelsleutel) 

2. Bedrag bepalen en eventueel via waardebon verdelen die de verenigingen kunnen 

besteden bij de lokale Lennikse handelaars 

3. Infrastructurele ondersteuning 

4. Aankoop materiaal 

5. Huurgelden niet innen wanneer geen gebruik ervan (zalen, terreinen, e.a.) 


