Samenvatting bevraging noodfonds:

De intentie van de bevraging (vanaf juli 2020) aan alle Opwijkse verenigingen was om een beeld te
krijgen van hun noden zodoende in de toekomst als bestuur en ondersteunende diensten hiernaar te
kunnen handelen. Het was geenszins de bedoeling dat dit reeds een één op één financiële
ondersteuning impliceerde.
Er zijn 68 verenigingen die de bevraging hebben ingediend. Het werd voor 50% ingevuld door socioculturele verenigingen en 50% door sportverenigingen. Jeugdbewegingen vulden deze bevraging niet
in. Dit is wellicht te wijten aan de periode van de bevraging (kampperiodes).
Sommige verenigingen vulden deze bevraging zeer gedetailleerd in met duidelijke weergaven van
financiële cijfers. Anderen vulden dit dan eerder summier in, zonder effectieve bedragen te noemen,
doch hun verliesposten duidelijk te omschrijven.
Quasi alle verenigingen geven aan dat ze gemiste inkomsten hebben of zullen hebben in de toekomst.
Echter constateren we ook dat het merendeel van de verenigingen minder hebben uitgegeven omdat
de werking werd stopgezet, activiteiten wegvielen of ze zelf gingen besparen. Alle verenigingen gaven
aan extra kosten gemaakt te hebben of zullen moeten maken om activiteiten, werking en evenementen
coronaproof te organiseren.
Er was een verschil op te merken tussen sportverenigingen en socio-culturele verenigingen. Enkele
sportclubs hebben hoge vaste kosten (o.a. onderhoudskosten aan accommodatie, huurcontracten,
verenigingen die abonnementen hebben lopen, concessiehouders e.d.). Socio-culturele verenigingen
hebben deze vaste kosten in mindere mate. Dit deed de vrijetijdsdiensten beslissen om de subsidies
voor sport éénmalig te verdubbelen, abonnementen van gemeentelijke zalen op te schorten en
gemeentelijke concessies van cafetaria’s op te schorten tot en met september 2020.
Er leven ook verschillende angsten die meermaals naar boven komen en waarbij men van de
gemeentelijke diensten ondersteuning verwacht:
-

Angst voor het behoud van de leden
Angst voor het voortbestaan van de club/vereniging
Angst voor dalende sponsorinkomsten
Angst voor sterk dalende inkomsten uit cafetaria’s
Angst om contact met leden te verliezen, zoekende naar alternatieven

Meermaals werd gevraagd naar extra logistieke ondersteuning (vb. nadars, andere grotere locaties) bij
de coronamaatregelen. Hier werd o.a. geopperd om extra materialen voor de uitleendienst aan te kopen,
gratis verhuur van materiaal en zaal.

Hoe is bovenstaande dan toegepast in de verdeling van het noodfonds?

We hebben bij de opstelling van de verdeling rekening gehouden met de informatie die we konden
halen uit de bevraging omtrent het noodfonds.
Elke vereniging heeft gemiste inkomsten. Echter is dit niet het doel om te gaan compenseren want
dan zouden we met het budget niet toekomen. We kunnen onmogelijk de omzet van elke fuif,
eetfestijn of andere event gaan vergoeden, noch de sponsorinkomsten gaan waarborgen. Van die
inkomsten moeten ook de uitgaven afgetrokken worden e.d. Het merendeel van de verenigingen
gaven ook aan relatief weinig kosten te hebben omdat hun werking voorlopig stillag of minder actief
was.
Elke vereniging zal zich zo moeten organiseren om ook dit in balans te houden. We hebben er dus
voor gekozen om sponsoring, inkomsten van een eetfestijn of fuiven niet in rekening te brengen.

Toch gaven velen een verliespost aan of toonden zij angsten en noden waarop de gemeente zou
moeten inspelen.

(1)
Een grotere nood aan (financiële) ondersteuning, bleek uit de input op de vraag waardoor ze
effectief ‘verlies’ lijden of zullen lijden in de toekomst. Hieruit bleek dat vooral heroriënteren naar
coronaveilige werking of activiteiten een uitdaging zou worden. Dat ze plots extra kosten gingen
moeten uitgeven die ze anders niet hoeven te doen. Zo onder meer: ontdubbeling van (sport)groepen
omwille van capaciteitsprobleem met soms daardoor een extra lesgever of trainer, uitwijken naar
grotere locaties, hygiënisch materiaal.

(2)
Bijkomend gaven sommige ook aan dat ze verloren kosten hebben gemaakt zoals een
regisseur die ze moesten verder betalen, iets dat last minute dan toch geannuleerd werd en waarvoor
reeds drukwerk werd gemaakt, …

(3)
Ook de angst naar ledenverlies is sterk aanwezig of om de connectie met de leden te
verliezen, soms zelfs isolatie. Deze angst is vooral groter bij de socio-culturele verenigingen. Vraag
naar ondersteuning in een attentie, een extra uitgave van hun ledenblad, het mobiliseren van mensen,
…

(4)
Een andere grote speler is de nood aan infrastructuur en materiaal. Compensatie hierin omdat
ze soms materialen dubbel moeten aankopen, de huur hiervoor te veel wordt e.d.

(5)
Er was een verschil te merken tussen sportclubs en socio-culturele verenigingen.
Voornamelijk omdat deze laatste hun werking niet opnieuw konden opstarten en de sportclubs hier
toch stilaan mee bezig waren. Maar ook is de organisatie van een sportclub anders dan een socioculturele vereniging.

(6)
Een nood bleek ook bij de sportclubs met een eigen cafetaria. Zij zijn zo georganiseerd dat zij
hun cafetaria-inkomsten nodig hebben om hun werking te garanderen. Voorlopig werden concessies
van gemeentelijke accommodaties stopgezet voor verenigingen tot 30 september 2020. We hopen dat
na deze periode een hervatting met een quasi normale omzet gegenereerd kan worden.. Indien dit
niet zo is, kan dit in het laatste punt van het aanvraagformulier ‘coronakosten’ duidelijk aangetoond
worden en kan bekeken worden of dit binnen de voorziene budgetten gedeeltelijk te compenseren
valt.

Op bovenstaande zaken spelen we zeer sterk in door onze twee aanvraagformulieren voor
coronakosten. Eén is voorzien op een werkingsjaar; de andere kan voor elk evenement of activiteit die
niet onder de standaard werking valt, ingediend worden. De verenigingen kunnen hierin al hun kosten
doorgeven. Dit volgens het redelijkheidsprincipe.
We willen op deze manier de verenigingen stimuleren om hun werkingen opnieuw op te starten, maar
ook om hun activiteiten te organiseren. Elke activiteit zal minder opbrengsten genereren, echter willen
wij hiermee ook een deel van die kosten tot organisatie dragen zodat dit hen niet mag tegenhouden.
Punt 5 werd opgevangen door een apart bedrag aan de sportclubs geven door verdubbeling van hun
subsidies voor hun ingediend dossier 2020.

Dit alles werd ook voorgelegd aan de adviesraden en het IGS Noordrand. Bekrachtigd in de
gemeenteraad van 22 september 2020.

