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Inleiding
In mei lanceerde het stadsbestuur van Herentals een bevraging over de impact van corona
bij verenigingen. Aan de hand van deze resultaten stelde het stadsbestuur een nota op en
bood het ondersteuning aan voor verenigingen die lijden onder de maatregelen.
De ondersteuning zag er concreet als volgt uit: Het stadsbestuur riep drie verschillende
nieuwe subsidies in het leven: een verdubbeling van de werkingssubsidie, een extra subsidie
voor jeugdkampen en een subsidie om activiteiten coronaveilig te maken. Daarnaast
ondersteunt het stadsbestuur verenigingen die veel problemen ondervinden of die in grote
nood zitten ondersteuning aan op maat.
Omdat de crisis en bijhorende maatregelen van langere duur zijn en om degelijk in te
kunnen spelen op de tendensen van de crisis is het interessant om opnieuw een bevraging te
doen bij verenigingen. Het strategisch atelier vrije tijd gaf aan om de toekomstige vragenlijst
samen met hen op te stellen. Tijdens het strategisch atelier werd al volgende voorgesteld:
•
•

•

Er mag meer rechtstreeks gepeild worden naar de financiële gevolgen voor de
verenigingen.
De enquête mag online worden afgenomen, maar na een tweetal weken zouden de
verenigingen die nog niks invulden, moeten gecontacteerd worden teneinde zoveel
mogelijk respondenten te bereiken.
Een open vraag mag peilen naar de creatieve manieren die verenigingen zien om hun
heropstart goed te doen, hun ledenaantal terug op het eerdere niveau te brengen of
hun financiële balans terug in orde te krijgen. Deze good practices kunnen onder
elkaar gedeeld worden.

Input werkgroep strategisch atelier vrije tijd:
De inleiding moet het volgende duidelijk formuleren en bevatten:
•
•

Het belang van de vragenlijst en de financiële ondersteuning die er aan kan
vasthangen.
Een duidelijk bericht dat de vereniging de vragen best eerst degelijk voorbereidt, en
dan pas het formulier invult.

•

•

De verenigingen moeten een document met daarop de vragen kunnen downloaden
zodat ze, aan de hand van het document kunnen overleggen met medebestuurders
en de vragen voor te bereiden.
De verenigingen moeten een gemakkelijke en toegankelijke tool kunnen downloaden
om hun inkomstenverlies aan te tonen.

Thema’s van de bevraging:

Werking en heropstart
De effectieve heropstart zal volgens de werkgroep niet voor iedereen van een leien dakje
lopen. De werkgroep geeft aan om concrete getallen te vergelijken met die van 2019 en
verenigingen inhoudelijk te bevragen naar hun heropstart.
•

•

Heeft uw vereniging al terug kunnen opstarten?
o Ja
▪ Welke zijn de ledenaantallen van september 2019 en 2020?
▪ Welke zijn de deelnemersaantallen van september 2019 en 2020?
▪ Merkt u een grotere uitval van actieve leden op?
▪ Heeft uw vereniging begin september voldoende actieve leden om
normaal terug op te starten?
▪ Heeft uw vereniging de reguliere werking moeten aanpassen om terug
op te starten?
• Welke specifieke maatregelen treft uw vereniging om terug op
te starten? (vb. lidgeld verhogen, minder deelnemers toelaten,
…)
▪ Hoe gaan vrijwilligers om met de maatregelen, hoe is hun
ingesteldheid?
▪ Heeft uw vereniging tips voor de heropstart voor andere
verenigingen? Deze tips en good practices worden gedeeld door het
stadsbestuur.
o Nee
▪ Welke drempels merkt uw vereniging op om op te starten?
▪
Hoe kan het stadsbestuur de heropstart van de werking van uw vereniging
ondersteunen?

Ruimte
De werkgroep merkt op dat verschillende werkingen niet voldoende ruimte zullen hebben.
De werkgroep wil verenigingen hier specifiek naar bevragen. Ook met de insteek om
verenigingen met elkaar in contact te brengen.

Heeft uw vereniging voldoende ruimte (locatie, geschikte infrastructuur, … ) om de reguliere
werking terug op te starten?
Heeft uw vereniging of iemand van uw vereniging weet van beschikbare infrastructuur die
door verenigingen kan gebruikt worden?
Welke?
Contactgegevens?
Heeft uw vereniging eigen infrastructuur ter beschikking en staat uw vereniging er voor open
om deze open te stellen aan andere verenigingen?
Hoe kan het stadsbestuur verenigingen ondersteunen om voldoende ruimte te hebben voor
hun werking?

Financieel
Om extra financiële ondersteuning te krijgen van het stadsbestuur wordt op voorhand
duidelijk beschreven dat een vereniging de volledige boekhouding (of jaarrekening) van 2019
en 2020 ter inzage geeft om een duidelijk en correct beeld te krijgen van de effectieve
financiële impact. Daarnaast vraagt de werkgroep om te garanderen dat er bij de
dossiervorming geen rekening wordt gehouden met de reserves die een club opbouwde. Een
vereniging mag niet afgestraft worden omdat ze in het verleden goed werk leverden.
Het inkomstenverlies wordt in eerste plaats bepaald door middel van het document dat de
vereniging kan downloaden.
•
•
•
•

Wenst uw vereniging extra financiële steun te verkrijgen bovenop de huidige
subsidies in kader van corona?
Is uw vereniging bereid om de volledige boekhouding van de vereniging ter inzage
neer te leggen voor het stadsbestuur?
Hoeveel bedraagt het inkomstenverlies van uw vereniging van 12 maart tot en met
31 augustus?
U gebruikt hiervoor het daartoe voorziene document. (Document scouts en gidsen
wordt aangepast naar alle verenigingen)

Ondersteuning
De werkgroep vraagt om de Wenst uw vereniging een gesprek met een medewerker van het
stadsbestuur om een ondersteuningstraject?

Communicatie
De communicatie van de vragenlijst moet op een zo breed mogelijke manier gebeuren. De
oproep om de vragenlijst in te vullen wordt naar alle contactpersonen van de verenigingen
gestuurd. Daarnaast communiceert het stadsbestuur de vragenlijst via zo veel mogelijk

kanalen. Nadat de vragenlijst 14 dagen online staat belt de stedelijke administratie de
mogelijke respondenten op om de vragenlijst nog in te vullen.

