Persbericht, 25 augustus 2020

Vereniging zoekt (dringend) lokaal!
Nu september in zicht komt, zijn vele verenigingen hard bezig met de planning van hun activiteiten voor
het najaar. Er zijn nog steeds coronamaatregelen van kracht. Dat maakt het plannen van activiteiten niet
evident en al zeker niet wanneer verenigingen niet terecht kunnen bij hun partners die voorheen hun
lokalen ter beschikking stelden maar nu de deur dichthouden of toch nog maar op een kier. De Verenigde
Verenigingen roept lokale overheden op om hier een coördinerende en bemiddelende rol in op te nemen
om voldoende buffers aan beschikbare locaties te creëren zodat er weer volop -in veilige
omstandigheden- kan verenigd worden.
De plaatselijke Ferm-afdeling wil opnieuw yogalessen organiseren maar krijgt van de school waar dit tot voor
kort doorging, de boodschap dat ze nog niet weten of dat zal kunnen. Klimaatcontact wil een workshopreeks
rond klimaat organiseren. In normale omstandigheden gaat dit door in de living of keuken van de
klimaatcoach. Om dit coronagewijs op een veilige manier te kunnen laten doorgaan, zoeken ze een ruimere
externe locatie. Ze krijgen bij hun zoektocht veelal het antwoord dat ‘omwille van de coronasituatie lokalen
niet beschikbaar kunnen gesteld worden aan ‘externen’. Lokale zwembaden moeten hun beschikbaarheid
verkleinen en kiezen voor het eigen sportaanbod, waardoor Gezinssport Vlaanderen voor zijn
watergewenning voor kleuters geen toestemming krijgt om het zwembad te gebruiken. Een harmonie wil
opnieuw samen kunnen repeteren en is koortsachtig op zoek naar een ruimte die groot genoeg is om dat op
een veilige manier te kunnen doen. De Gezinsbond heeft een traditie van tweedehandsbeurzen. Ook al
mogen er in theorie 100 deelnemers zijn, er zijn amper locaties voor handen waar dit organiseerbaar is.
Slechts een paar voorbeelden van de vele.
Het werkjaar trekt zich stilaan op gang. Ondanks dat de coronacrisis nog steeds onze samenleving en het
samen leven sterk beïnvloedt, staan vele verenigingen te popelen om terug aan de slag te gaan. Ze willen
opnieuw mensen samenbrengen om zo het sociaal weefsel terug sterk te maken of sterk te houden.
Kooklessen, leesgroepen, lezingen, yogalessen, volleyballen, dansen, samen zingen en muziek spelen, …
noem maar op of het wordt georganiseerd door één van de vele (lokale) verenigingen die Vlaanderen rijk is.
Alleen, vele van deze verenigingen beschikken niet zelf over lokalen en maken sinds jaar en dag gebruik van
lokalen die scholen, andere organisaties of de gemeente of stad ter beschikking stellen.
En daar knelt nu net het schoentje. Organisaties en verenigingen willen wel opnieuw activiteiten en
bijeenkomsten organiseren maar kùnnen ze dat ook? Er toont zich duidelijk een urgente nood aan
voldoende grote ruimtes maar ook aan voldoende lokalen tout court. Soms worden er zeer creatieve en uit
onverwachte hoek oplossingen geboden. Helaas te weinig om de vele noden te lenigen. We stellen ook vast
dat er nog veel onduidelijkheid is rond wat, waar, onder welke omstandigheden kan en mag. Regels zijn nog
steeds onderhevig aan wijzigingen, verschillen naargelang de sector en worden soms verschillend
geïnterpreteerd.
We begrijpen uiteraard dat scholen en andere organisaties hun uiterste best doen om in de eerste plaats de
opstart van het ‘reguliere’ schoolgebeuren of werking in goede en veilige banen te leiden. Niettemin is het

voor onze samenleving van groot belang dat ook verenigingen kunnen heropstarten. Voldoende beschikbare
locaties zijn daar een belangrijke factor in.
Lokale overheden kregen vanuit Vlaanderen de opdracht (en middelen) om lokale verenigingen te
ondersteunen omdat zij het dichtst bij de inwoners en hun verenigingen staan en dus het best weten wat de
noden zijn. We doen dan ook een oproep aan lokale besturen om dit in handen te nemen en een
coördinerende, bemiddelende en ondersteunende rol op te nemen om de nodige buffers aan beschikbare
ruimtes te creëren en te zoeken goede ‘matches’. Zo kunnen ook verenigingen terug het werk en doen waar
ze goed in zijn nl. mensen verenigingen.
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