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Bouwen aan de vereniging van morgen 

Ondersteuningsplan verenigingen 

 

I. Contextkader 

Sinds het voorjaar heeft het coronavirus ons leven volledig in de greep. Als samenleving 

worden we zwaar op de proef gesteld. De gezondheid van onze inwoners is en blijft prioritair 

voor het gemeentebestuur , ook het mentale welbevinden. 

Samenkomen zit in het DNA van de Pittemnaar, dat is niet anders in tijden van corona. Het  

bruisende verenigingsleven is het kloppend hart van onze gemeente.  

Verenigingen zijn plaatsen waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten. Socio-

culturele, sport-, jeugd- en seniorenverenigingen worden zowel op financieel als op sociaal 

vlak hard getroffen door de corona-maatregelen. Heel wat bijeenkomsten, evenementen, 

fuiven, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten werden geannuleerd.  

De onduidelijke en onzekere situatie leidt er bovendien toe dat verenigingen ook zelf al het 

initiatief namen om geplande activiteiten te annuleren.  

Dit ondersteuningsplan geeft toelichting over  de ondersteuning die het gemeentebestuur wil 

bieden aan het lokale verenigingsleven. We hebben oog voor zowel de grote als de kleinere 

verenigingen en zijn ervan overtuigd dat dit een ondersteuningsplan is waarin elke vereniging 

haar gading vindt. 

Dit ondersteuningsplan uit zich op verschillende domeinen: 

 logistieke ondersteuning, 

 financiële ondersteuning, 

 promotionele ondersteuning en 

 begeleiding naar de toekomst toe. 

 

II. Link met het beleid 
 

 Meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 

30 december 2019. 

 

 Samen Vooruit na Corona (Postcoronaplan Pittem), goedgekeurd in de 

gemeenteraadszitting van 8 juni 2020.      
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III. Impact van de corona-maatregelen op de verenigingen 

In de bijeenkomst van de gemeentelijke Cultuurraad op 16 september 2020 en de jeugdraad 

op 26 september 2020 werden de aanwezige verenigingen bevraagd naar de impact van de 

corona-maatregelen.  

De voornaamste bekommernissen vanuit de verenigingen, zoals ook opgenomen werd in het 

verslag van de bijeenkomst van de Cultuurraad en Jeugdraad, zijn als volgt: 

 vrees voor ledenverlies indien er geen return (in de zin van bv. activiteiten) gegeven 

kan worden voor het ontvangen lidgeld 

 

 verlies van sociale contacten en het groepsgevoel 

 

 vrees dat leden en vrijwilligers niet meer gemotiveerd zullen zijn om de beweging 

terug herop te starten 

 

 financiële impact: het aanspreken van de kasreserves om vaste kosten (zoals 

verzekeringen) te betalen. 

 

 

IV. Overzicht reeds genomen maatregelen 

 

Het gemeentebestuur nam sinds het begin van de COVID-19-crisis een aantal 

maatregelen met betrekking tot het verenigingsleven in onze gemeente. 

 
 Onze gemeentelijke infrastructuur is goed uitgebouwd. Veel verenigingen maken er 

dankbaar gebruik van. Voor geannuleerde activiteiten omwille van corona-

veiligheidsmaatregelen worden geen kosten aangerekend voor gemeentelijke zalen.   

 

 We garanderen de subsidies 2020 door het subsidiebedrag voor 2019 als basis te nemen. 

De subsidies worden op deze manier uitbetaald om de verenigingen wat extra financiële 

ademruimte te geven.     

 

 In het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 30 

december 2019) werd reeds voorzien dat het totale voorziene subsidiebedrag voor sport- 

en jeugdverenigingen verhoogd wordt met 10 %. De 10% subsidieverhoging voor 

cultuurverenigingen gebeurde reeds in de vorige legislatuur. 

 

 De gemeentelijke gebouwen werden corona-proof ingericht. In elk openbaar gebouw zijn 

ontsmettingszuilen ter beschikking en de verenigingen kunnen er ook een aantal extra 

ontlenen bij de organisatie van activiteiten/evenementen. De geldende maatregelen 

werden geafficheerd. 

 

 In de gemeenteraadszitting van 7 september 2020 werd de beslissing goedgekeurd om 

een financiële korting van 50 % toe te kennen aan verenigingen op de huur van de zaal 

zolang er nationale beperkende maatregelen zijn. 

 

 Kwijtschelding van de huur van de cafetaria op de sportsite voor de periode van 16 maart 

tot heropening van de cafetaria.   
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V. Ondersteuningsplan  

Het is duidelijk dat er bij de heropstart van de activiteiten nog steeds (strenge) 

veiligheidsmaatregelen zullen gelden. Dit zorgt er voor dat veel verenigingen zich afvragen of 

ze een bepaalde activiteit wel of niet moeten organiseren. Er zijn immers heel wat elementen 

die er voor zorgen dat de activiteiten niet kostendekkend georganiseerd kunnen worden of dat 

het logistiek niet haalbaar is voor een vereniging. Bovendien blijft  ook onzekerheid over de 

toekomst. 

Toch willen wij als gemeentebestuur de heropstart van activiteiten zo goed mogelijk 

ondersteunen, zodat zo weinig mogelijk (jaarlijks) geplande activiteiten geannuleerd moeten 

worden.  

 

A. Logistieke ondersteuning 

 

1. We blijven de gemeentelijke zalen corona-proof ter beschikking stellen van alle 

verenigingen. Ook de logistieke ondersteuning blijft behouden.  

 

2. Bij de organisatie van grotere evenementen kunnen de verenigingen een aantal extra 

ontsmettingszuilen met ontsmettingsmiddel gratis ontlenen bij het gemeentebestuur. 

 

3. We stellen gratis gemeentelijke drive-in afhaalpunten met bijhorende logistiek ter 

beschikking als alternatief voor de huis-aan-huisleveringen. 

 

4. Gedurende de corona-periode wordt de huur van de gemeentelijke zalen verminderd 

met 50 % (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 7 september 2020). 

 

5. We voorzien een informatiebrochure voor elke vereniging over het corona-proof 

organiseren van activiteiten.  

 

6. We bieden een draaiboek en een sjabloon voor risico-analyse aan via de gemeentelijke 

website.  

 

 

B. Financiële ondersteuning 

 

Vanuit het Noodfonds wordt een bedrag van 59.220,23 EUR toegekend aan Pittem. 

7. Elke erkende vereniging krijgt vanuit het Noodfonds 130 %  bovenop de bestaande 

werkingssubsidie dat zij in 2020 ontvangt. Dit zal via een verdeelsleutel over 2 jaar 

gespreid worden. Het eerste jaar bedraagt dit werkingssubsidie ontvangen in 2020 + 

70 % van de subsidie, het tweede jaar werkingssubsidie ontvangen in 2020 + 60 %. 

Verenigingen die tijdens het gesubsidieerde werkingsjaar stoppen, verliezen hun recht 

op subsidie het jaar daarop. 

 

8. We reserveren vanuit het noodfonds een bedrag van 5.000 EUR ten bate van nieuwe 

initiatieven en de opstart van nieuwe verenigingen in de toekomst, met uitzondering 

van politieke verenigingen. Dit zal opgenomen worden in een subsidiereglement 

waarbij we streven naar een eenvoudige aanvraagprocedure.  
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9. Omwille van de extra maatregelen die onze jeugdverenigingen genomen hebben om 

hun jeugdkampen corona-veilig te maken, hebben zij grotere financiële inspanningen 

moeten doen. 

 

We voorzien daarom een éénmalige financiële toelage voor de jeugdverenigingen die 

een jeugdkamp organiseerden. Deze toelage bedraagt 30 % van de totale 

kampsubsidies (kamp en vervoer) en staat los van de reguliere kampsubsidies die de 

jeugdverenigingen hiervoor reeds ontvangen. Om in aanmerking te komen voor deze 

Covid-kamp-toelage moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:  

 

 de aanvrager is een erkende jeugdvereniging in onze gemeente, 

 

 deze toelage kan slechts één keer aangevraagd worden (alle georganiseerde 

kampen moeten gebundeld worden), 

 

 het kamp bevat minstens 4 overnachtingen en vond plaats in de periode van 1 juli 

tot en met 31 augustus 2020. 

 

 

10. Het gemeentebestuur Pittem wil zijn verenigingen ondersteunen in alle aspecten van 

hun werking en wil nog meer dan ooit de partner zijn van elke vereniging naar de 

toekomst toe. Vanuit het Noodfonds voorzien we hiervoor een opstartbudget van 

2.000 EUR voor het project Voluntaris (cfr. D.15).  

 

 

C. Promotionele ondersteuning 

 

11. We verdelen een infobrochure aan alle inwoners van Pittem en Egem waarin alle 

verenigingen aan bod komen. 

 

12. We promoten actief het gebruik van de UiT-kalender voor de bekendmaking van 

activiteiten die op hun beurt automatisch op de startpagina van de gemeentelijke 

website verschijnen.  

 

13. De activiteiten kunnen steeds op de infoschermen in beide dorpskernen verschijnen. 

 

14. We faciliteren de verschillende organisaties en verenigingen in hun zoektocht naar 

vrijwilligers door op de gemeentelijke website de link naar het vrijwilligersplatform 

“Pittem Vrijwilligt” te activeren. 
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D. Ondersteuning op lange termijn: Project Voluntaris  

 

15. We starten project Voluntaris op, een netwerkforum voor bestuursleden uit de diverse 

verenigingen. Het unieke aan dit project bestaat er in dat alle deelnemers actief zijn in 

Pittemse en Egemse verenigingen. Voluntaris biedt een lerend netwerk aan waarin 

verschillende topics aan bod zullen komen. Dit in combinatie met het samenbrengen 

van bestuursleden uit ons verenigingsleven, op een corona-veilige manier. Om te 

overleggen, elkaar te inspireren en het verenigingsleven in onze gemeente nog sterker 

te maken.  

 

 

VI. Slot 

Dit ondersteuningsplan bevat nu reeds een aantal gerichte acties voor het Pittemse 

verenigingsleven. Ook Vlaanderen doet een duit in het zakje en voorziet middelen via het 

Noodfonds. Dat bedrag zetten we op een structurele manier in. Maar dit ondersteuningsplan 

is een dynamisch plan en zal aanpassingen doorheen de tijd nodig hebben.  

We erkennen als gemeentebestuur dat wij niet alle noden van alle verenigingen volledig in 

kaart kunnen brengen. We zijn er ons van bewust dat verenigingen ook op lange termijn de 

gevolgen van deze crisis zullen kunnen voelen. 

We hopen dat dit ondersteuningsplan alle verenigingen kan motiveren om hun krachten te 

bundelen om opnieuw van start te gaan. 

 

 

 

.  

 

 


