Aanwezig: Amely Ramboux en Jasper Stessens (KLJ), Luka Gys en Axelle Winten (Scouts), Amber
Hulselmans en Spoormans Nette (Meisjeschiro Centrum), Klaas Blockx en Maarten Lefelon
(Jongenschiro Centrum), Bart Horemans (Plussers), Briek Boullart (’t Onkrooid), Esmee Sanders (JRK +
ondervoorzitter), Brent Jansen (’t Onkrooid + voorzitter), Joke Segers (schepen van jeugd) en Pascal
Thijs (secretaris).
Verontschuldigd: Arne Chitschenko (JRK), Chiro De Vraai

Vergaderen in ‘t Onkrooid
We kwamen een laatste keer samen in februari. De vergadering die 28 maart was gepland kon door
de uitbraak van corona niet doorgaan. Ook de vergadering die we in de zomervakantie dachten te
houden, hebben we veiligheidshalve toch maar geannuleerd. Maar vandaag zitten we hier wél
samen, eindelijk!

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter
We herinneren ons dat we vorige vergadering afscheid namen van Kaat Van Houdt en Kaat van de
Kerkhof, waarna we zonder voorzitter en ondervoorzitter kwamen te zitten.
Brent moest er even over nadenken, maar wist ons op het einde van die vergadering toch te
vertellen dat hij onze nieuwe voorzitter wou worden. Vandaag is het dan eindelijk zover!
Esmée moest er iets langer over nadenken. Maar, voor wie het nog niet wist: Esmée is onze nieuwe
ondervoorzitter!
En jawel, Brent heeft een speech voorbereid voor zijn eerste vergadering. Hij wil zich als voorzitter
inzetten voor de jeugd in het algemeen en voor de jeugdbewegingen in het bijzonder.
We zitten hier weer samen op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Chapeau en dankjewel!
Dankjewel ook aan iedereen voor alles wat jullie doen. Vroeg opstaan op zaterdag, ja dat ook, maar
vooral iedere week opnieuw jullie inzetten voor alle leden van de jeugdbewegingen. En daar blijft het
niet bij. We weten allemaal dat in ons engagement als vrijwilligers veel tijd en energie kruipt. Vaak
gaat dat goed, soms loopt het mis. Nu en dan botsen we op tegenslagen of wordt onze inzet niet
door iedereen geapprecieerd. Maar we doen het tóch en we blijven ons inzetten, geheel vrijwillig en
steeds met een groot hart. Kortom, we doen dat goed. Nogmaals, dankjewel aan iedereen voor alles
wat jullie als vrijwilliger doen!
Wat met de afscheidnemende voorzitters? Gaan we daar nog iets voor doen? Toen destijds Victor
van Meerten stopte als voorzitter kreeg hij alleszins een fles Gin. Wat wordt het voor Kaat en Kaat?
We zouden hen ook graag een attentie overhandigen, liefst persoonlijk. Voorlopig houden we dat
voor de nieuwjaarsvergadering, dat lijkt ons een goede gelegenheid om ze nog eens uit te nodigen.
Afwachten wat Corona toelaat.
Een cadeaubon voor een juweeltje van Nele Cools zou een mogelijk cadeau kunnen zijn.

Uitbetaling subsidie brandveiligheid & duurzaamheid
De subsidie ‘brandveiligheid jeugdlokalen’ van 2.000 euro werd uitgebreid naar een subsidie
‘brandveiligheid en duurzaamheid jeugdlokalen’ van 10.000 euro. Daar hebben we het in februari
nog uitvoerig over gehad.
Chiro De Vraai liet toen al weten dat zij in 2020 voor grote kosten zouden staan. Alle buitenramen en
-deuren waren aan vervanging toe. De totale kost zou rond de 22.000 euro liggen. Een heel bedrag
waarbij het te verantwoorden is het volledige subsidiebedrag aan één vereniging toe te kennen.
Dat werd de afgelopen maanden twee maal per e-mail bij jullie verenigingen afgetoetst. De
Jongenschiro reageerde daarop dat ze op termijn een nooddeur willen vervangen, maar dat kon
wachten tot 2021. De werken bij Chiro De Vraai zijn inmiddels afgerond. De subsidieaanvraag en de
betalingsbewijzen zijn ingediend. De documenten waren in orde en het schepencollege heeft de
aanvraag vorige week donderdag ook goedgekeurd.
Staan er nog ergens werken op de planning?
De Jongenschiro zou graag meer dan één nooddeur vervangen en ook de KLJ gaat waarschijnlijk
kosten moeten maken. Bij de Meisjeschiro staat er een bouw met grote kosten gepland, maar die
facturen zijn vermoedelijk nog niet voor 2021.

Uitbetaling kampsubsidie + voorstel tot aanpassing reglement
Om jullie extra mogelijkheden te bieden om het kamp coronaproof te organiseren, werd er kort voor
de vakantie al een kampsubsidie van 1,5 x de subsidie van vorig jaar op jullie rekening gestort. Iedere
vereniging ontvangt dit jaar uiteindelijk een dubbele subsidie. Recent kreeg jullie hoofdleiding de
vraag een aanvraag in te dienen met de gegevens van het kamp van 2020. Op basis van die gegevens
volgt er binnenkort nog een bijbetaling.
De dubbele betaling is eenmalig. Het reglement moest daarvoor niet worden aangepast.
Wel kwam de vraag van de Plussers of zij voortaan ook aanspraak kunnen maken op een
kampsubsidie. Nu is dat niet het geval. Ze gaan meestal maar met een beperkt groepje op kamp en
vaak is dat maar voor een verlengd weekend ergens in het voorjaar.
Wil je als vereniging op basis van het reglement in aanmerking komen voor kampsubsidie, dan moet
je kamp minstens 20 deelnemers tellen, minstens 4 nachten duren en georganiseerd worden in de
zomervakantie of een andere schoolvakantie. En dat is bij de Plussers niet het geval.
Ons reglement gaat al lang mee en mag wel eens herbekeken worden. Een grondige aanpassing
houden we voor later, maar we willen al informeren of jullie het correct vinden dat de Plussers in de
toekomst ook kunnen genieten van kampsubsidie. Dat kan door de beperkingen van minimum 20
deelnemers, minstens 4 nachten en uitsluitend in de vakanties niet meer als voorwaarden op te
leggen. Maar… op die manier komen dan ook al jullie weekends in aanmerking. Dat is niet de
bedoeling en kan eenvoudig worden opgevangen door slechts één aanvraag per jaar toe te laten.
Het voorstel om de Plussers zo ook een stukje kampsubsidie toe te kennen is voor de vergadering in
orde. Dit kan dan wel pas vanaf 2021. Verdere aanpassing van het reglement houden we voor een
volgende keer.

Ontwerpreglement subsidie security op jeugdfuiven
Vanaf dit jaar is er voor security op jeugdfuiven een groter budget voorzien, al zal daar niet veel van
worden uitbetaald door een verbod op fuiven dat nog steeds van kracht is.
T.e.m. 2019 kon er tot maximum 3.500 euro worden uitgegeven aan subsidie voor security. Dat werd
opgetrokken tot 6.500 euro en er kwam ook een bedrag van 7.000 euro beschikbaar voor security in
’t Onkrooid. Dat bedrag is specifiek bedoeld voor de tien grootste jeugdevenementen in het
jeugdhuis, oftewel de fuiven van de jeugdbewegingen, aangevuld met fuiven van ’t Onkrooid zelf.

Vorige vergadering vroegen we jullie mee na te denken over hoe dat extra geld best wordt ingezet.
Toen werd o.a. voorgesteld voortaan meer dan één fuif per vereniging per jaar in aanmerking te
laten komen. Ook kwam de opmerking dat bij fuiven in de Bemdhal meestal vier agenten worden
ingezet tegenover op andere locaties vaak maar twee. Het voorstel was de subsidie voor fuiven in de
Bemdhal te verhogen of de subsidie voortaan te koppelen aan het aantal agenten dat wordt ingezet.
Rekening houdend met die opmerkingen hebben Joke en Pascal een aangepast reglement
voorbereid. De aangepaste regels:
- voortaan niet één maar twee aanvragen per jaar toegelaten
- bedrag voor fuiven buiten Bemdhal wordt maximum 350 euro (was 300)
- bedrag voor fuiven in de Bemdhal wordt maximum 600 euro (was 500)
De verhoging per fuif is niet zo groot, maar voortaan zijn dus wel twee aanvragen per vereniging
mogelijk. Ook Betemo heeft aangegeven in het vervolg professionele security te willen inzetten voor
hun twee Bemdhalfuiven.
Deze wijzigingen zijn wat we ervan hadden verwacht. Ze werden tussentijds ook al een keertje
teruggekoppeld, maar nog niet officieel op de vergadering voorgelegd. Nu dus wel en wat ons betreft
mag het reglement zo ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Iets wat hier een beetje bij aansluit. Chiro Centrum wil in de Bemdhal een evenement organiseren
om geld in het laatje te brengen. Een fuif organiseren mag niet, maar een evenement tot 200 man,
zittend met maximum 10 per tafel, die tafels op veilige afstand van elkaar, bediening aan tafel, een
circulatieplan in de zaal, mondmaskers op bij verplaatsing van en naar tafel… dat zijn evenementen
die op basis van de huidige regels wel zijn toegelaten.
Op die manier werkt ’t Onkrooid nu ook. Daar wordt per gezelschap van 10 personen vooraf
ingeschreven. Kom je maar met bijvoorbeeld 6, daar worden er 4 stoelen weggehaald, zodat daar
niemand zomaar kan aansluiten. Het afrekenen verloopt in het laatste half uur van de opening tafel
per tafel. Een groepje dat heeft afgerekend wordt gevraagd de zaak te verlaten.
Opmerking: bij het uitsturen van dit verslag is bovenstaande werkwijze niet meer toegelaten.
Brent geeft de Chiro nog het advies goed na te denken over de organisatie van het roken. Zij kregen
recent van de politie nog te horen dat rokers liefst niet aan de inkom blijven staan, maar een
wandeling maken tijdens het roken.
Opmerking: de politie blijkt dat momenteel al eens te vragen om samenscholingen (dus omwille van
corona) aan de inkom te voorkomen. In normale omstandigheden wordt dit niet gevraagd.

Andere gemeentelijke subsidies
Er zijn nog andere gemeentelijke subsidies en het najaar is traditioneel ook het moment om
aanvragen te doen. We zetten de subsidies op een rijtje:
 De vormingssubsidie is zowel voor vorming gevolgd via de vereniging als voor individueel
gevolgde vorming. De subsidie aanvragen doe je best op basis van de afgeleverde attesten. Veel
vormingen zijn er allicht niet geweest.
 Voor projectsubsidie zijn er niet ieder jaar aanvragen. Met corona in het land zal dat dit jaar
wellicht ook niet het geval zijn.
 Heb je kosten gemaakt voor ledenwerving bij de start van het nieuwe werkjaar, dan kan je tot
125 euro van de gemaakte kosten terugkrijgen.
 ’t Onkrooid tenslotte kan ieder jaar aanspraak maken op een werkingssubsidie. Voorwaarde is
dat er een werkingsverslag wordt ingediend en goedgekeurd.

Noodfonds Corona
Er komt voor alle gemeenten een noodfonds voor de cultuur-, sport- en jeugdsector. Arendonk
ontvangt ook een deel en de gemeenten moeten zelf beslissen hoe ze dat geld gaan uitgegeven.

Corona bracht en brengt bij verschillende verenigingen extra kosten of ook gemiste inkomsten met
zich mee. Bij de ene vereniging zullen de kosten hoger oplopen dan bij een andere en welke kosten
of tegenslagen staan de verenigingen in de toekomst nog te wachten? Sommige verenigingen zullen
meer moeite gedaan hebben of meer mogelijkheden gehad hebben om een creatieve oplossing te
vinden om extra kosten te vermijden of beperken. Hier en daar zijn er misschien zelfs kosten
weggevallen. Kortom, bij iedere vereniging een heel ander verhaal.
De gemeente gaat in eerste instantie proberen in kaart te brengen welke kosten en gemiste
inkomsten de clubs en verenigingen geleden hebben. Jullie kregen allemaal de gelegenheid daarvoor
een vragenlijst in te vullen en jullie hebben dat ook allemaal netjes gedaan.
Een gedeeltelijke compensatie wordt onderzocht, net als een verhoging van bestaande subsidies aan
verenigingen. Ook duurzaam investeren in bijvoorbeeld de uitleendienst is een mogelijkheid.
Schepen Joke Segers verduidelijkt een aantal zaken. Er kan tot 160 000 euro worden uitgegeven aan
de vrijetijdssector. Dat is veel, maar tegelijk ook weer niet. We hebben veel verenigingen.
Plezant om geld te mogen uitdelen zou je denken, maar dit gaat onvermijdelijk ook voor
ontevredenheid zorgen. Een bijzonder moeilijke denkoefening die zal worden gemaakt door een
werkgroep. Brent en Pascal waren erbij op de startvergadering.
Voor de jeugdbewegingen was er deze zomer een dubbele kampsubsidie, wat al meteen een stukje
uit het noodfonds was.

Kampen organiseren in coronatijden
Eind mei kwam de verlossende mededeling dat de jeugdkampen mochten doorgaan!
Kort daarna werd een draaiboek gecommuniceerd met de voorwaarden waarop de kampen moesten
worden georganiseerd om de kans op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein
mogelijk te houden. Niet evident, maar dat hoeven we jullie niet meer te vertellen.
Veel vrees vooraf, terecht waarschijnlijk, maar eind augustus werd duidelijk dat jullie er stuk voor
stuk knap in geslaagd zijn geheel volgens die regels en zonder besmettingen een kamp te
organiseren. Niet zomaar een kamp, maar wellicht één om in te kaderen en nooit te vergeten.
Een dikke proficiat aan onze jeugdbewegingen! De kampen zijn dan wel al even achter de rug, maar
toch zouden we graag vandaag een foto maken om op Facebook te posten, deels om de start van het
nieuwe werkjaar van de jeugdraad aan te kondigen, maar zeker ook om een pluim te geven voor
jullie prestaties van afgelopen kampzomer.
Voor de meeste groepen was het inderdaad een memorabel kamp. Ondanks alles zeker nog leuk,
maar om nu te zeggen dat het beter was dan anders, dat niet. Hier en daar vielen er zieken. Dan
ontstond er natuurlijk de vrees dat het wel eens om corona kon gaan, wat gelukkig nergens het geval
was. Allemaal wisten we de coronaregels in bubbels goed na te leven, wat op de kampplaatsen met
veel ruimte vlotter verliep dan waar minder ruimte was. Extra toiletten en douches, hier en daar ook
een extra eettent, veel en vaak wassen en ontsmetten… ook dat was de kampzomer van 2020. Niet
evident ook voor de jongste leden die nog best veel hulp nodig hadden bij de extra hygiëne. In
augustus kwam er dan de verstrenging voor de provincie Antwerpen. Opnieuw lichte paniek, maar
gelukkig konden kampen blijven doorgaan en mochten de Antwerpse groepen toch nog buiten de
provincie op kamp. In augustus kregen we er ook nog een stevige hittegolf bovenop.

Alternatief voor ontbijtactie Dag van de Jeugdbeweging
Een ontbijtactie organiseren zoals we dat al jaren doen, kan in coronatijden niet. We brengen dan
teveel volk bijeen, 1,5m afstand houden wordt moeilijk, tafels en stoelen voor iedere bezoeker
voorzien is praktisch zo goed als niet haalbaar en we zouden dan ook de gegevens van iedereen
moeten registreren. Heel omslachtig en zo is er denken we niets leuk aan.

Iedereen op de markt laten passeren en een pakketje meegeven met voorverpakte chocomelk en
een koek of zo zou aan de huidige regels wel kunnen, maar dan nog bestaat het risico dat er
piekmomenten zijn en er op bepaalde tijdstippen teveel volk samenkomt.
In ieder geval gaan we iedereen aanmoedigen in uniform naar school of werk te gaan, dat is
coronaproof. Dan kunnen we misschien aan de schoolpoorten uitdelen met de leiding? Maar dan
lopen we daar het risico op samenscholing en houden we daar alles op. Ook wordt het moeilijk om
vooraf te bepalen hoeveel kinderen we per school mogen verwachten. Op de speelplaatsen is er
meer ruimte dan aan de poort, maar dan komen we als ‘vreemden’ op het schoolterrein, wat de
schooldirecties om begrijpelijke redenen niet graag gaan toelaten.
Met de leiding de handen in elkaar slaan om een pakketje thuis te bezorgen bij onze leden is een
ander voorstel dat wordt overwogen. Het is een optie, maar iets te omslachtig denken we.
Nog een mogelijkheid is het opentrekken van de Dag van de jeugdbeweging naar het weekend. We
kunnen bijvoorbeeld een budget voor jeugdverenigingen voorzien zodat jullie zelf per bubbel een
traktatie kunnen uitdelen. Of een grote bestelling koffiekoeken plaatsen verpakt per bubbel?
Ook dit voorstel haalt het niet. De Dag van de jeugdbeweging is op vrijdag, niet in het weekend.
Uit alle voorstellen kiezen we dan toch voor een kort bezoek in uniform op de markt. We denken dat
we dit veilig kunnen organiseren op parking Deroissart (autovrij). Een zakje meegeven hoeft niet lang
te duren en we kunnen er zelf mee op toezien dat bezoekers niet blijven hangen. We informeren bij
de wijkpost van de politie of zij assistentie kunnen verlenen en we moeten erop letten dat we goed
communiceren dat het niet de bedoeling is te blijven hangen voor een babbeltje.

Nacht van de Jeugdbeweging
Voor de Nacht van de Jeugdbeweging is er misschien nog minder speelruimte. De enige mogelijkheid
is waarschijnlijk een openingsavond met vooraf inschrijven, zoals nu op zaterdagen in ‘t Onkrooid,
maar dan wel enkel voor leiding van de jeugdbewegingen.
Met tot 175 leiders/leidsters kan dat echter onmogelijk in ’t Onkrooid, daar is de zaal te klein voor.
We zijn het er ook niet over eens of we erin gaan slagen om dit een hele avond al zittend en zonder
fouten te maken op de coronaregels te laten verlopen. Dat blijft een risico dat we misschien beter
niet nemen.
Joke vraagt om het voor een keer sober te houden. Een feestje met alcohol ligt op dit moment
gewoon heel moeilijk. Dat wil echter niet zeggen dat er niets kan. Wat denken we van een spel of
pretpakket voor de vereniging? OK voor alle verenigingen. Meer zit er dit jaar inderdaad niet in.
Brent en Briek vragen om de voorbereiding van de Nacht van de Jeugdbeweging 2021 vroeg genoeg
op de agenda te plaatsen. Voor ’t Onkrooid is dat altijd een avond hard werken terwijl ze er ook
graag gewoon bij zouden willen horen. Kunnen we niet bekijken of dat op een andere manier
georganiseerd kan worden, met tappers van buiten het jeugdwerk, zodat het feest is voor iedereen?
Het overwegen waard, we komen erop terug!

Hoe kinderen correct laten oversteken?
De leiding van het JRK staat bij het begin en aan het einde van hun werkingsactiviteiten steeds paraat
om kinderen veilig te laten oversteken. Ze doen dan met een fluohesje aan en steken een bordje C3
in de lucht. Netjes volgens de regels zou je denken, maar toch kregen ze het op een gegeven moment
aan de stok met een boze automobilist die hen erop wees dat ze dat zo niet mogen doen.
Tijd om de wijkpost van de politie daarover te contacteren. Chris van de Kerkhof wist hierover te
vertellen dat gemachtigd opzichters, groepsleiders en wegkapiteins de bevoegdheid hebben verkeer
te laten stoppen, maar er zijn voorwaarden aan gekoppeld:

-

-

Een gemachtigd opzichter moet minimum 18 zijn, een fluohesje dragen, een bordje C3 omhoog
steken, een armband met vermelding Arendonk om de bovenarm dragen en een korte cursus
gevolgd hebben. De politie kan die cursus aanbieden als er voldoende interesse voor is.
Groepsleiders (voor voetgangers) of wegkapiteins (voor fietsers) zijn minimum 21 jaar, dragen
een fluohesje, steken het bordje C3 omhoog en hebben een armband met groepsleider of
wegkapitein om de bovenarm.

Maar ook los van die drie officiële functies mag je kinderen begeleiden bij het oversteken. Het is dan
belangrijk dat je de kinderen laat wachten totdat er even geen verkeer meer aankomt. Als de rijbaan
vrij is en een leider positioneert zich in het midden van de rijbaan om de kinderen over te laten, dan
moeten bestuurders stoppen van zodra de groep bezig is met oversteken. Vanaf twee personen is er
sprake van een groep.

Met de jeugdbeweging komen spelen bij Speelvogels?
Even heel kort: zouden jullie het een meerwaarde vinden als je volgende zomer, een beetje als een
soort ledenwerving, een uurtje of zo kan komen spelen bij speelpleinwerking Speelvogels? Eventueel
kan daar ook een hele dag van worden gemaakt met verschillende verenigingen, of ook één dag in
juli en één in augustus, of…?
We lanceren vandaag het voorstel. Denk er eens over na, koppel het terug met jullie leiding en dan
komen we er een volgende keer op terug.

Evenementen van andere jeugdbewegingen steunen
Een agendapunt van het JRK en Esmee verduidelijkt wat ze ermee bedoelen.
Met een deel van de leiding heeft het JRK brunchboxen van de Chiro besteld en ook al afgesproken
om straks naar het Jincafé te gaan bij de scouts. Zo steunen ze die verenigingen. Ze denken dat het
een gezonde reflex is als we zo elkaars initiatieven proberen te ondersteunen. Goed idee!

Samen een zomerbar organiseren?
Esmee komt met een tweede idee van het JRK. Wat zouden we ervan vinden om samen een
zomerbar met het jeugdwerk uit te baten om geld in het laatje te brengen? Dat kan dan bijvoorbeeld
een zomer lang één dag per week.
Een enkele horeca-uitbater zal dat weer niet graag zien gebeuren vrezen we. We weten dat
dergelijke initiatieven gevoelig kunnen liggen en we kunnen daar ook begrip voor opbrengen, maar
kom hé, wij hebben ook inkomsten nodig voor onze verenigingen, zeker nu we ook langs alle kanten
inkomsten mislopen. De Meisjeschiro heeft sowieso al een pop-upbar of -café in gedachten om geld
binnen te krijgen voor hun geplande nieuwbouw. Moet allemaal kunnen volgens ons! We komen hier
kort na nieuwjaar op terug.
Zou de Jeneverwandeling er dit jaar inzitten? Dat was vorig jaar alleszins een mooi initiatief voor
Music For Life. Die werken nu helemaal anders, maar misschien is het wel leuk om het evenement los
daarvan te organiseren? Veel zal van corona en de daaraan gekoppelde regelgeving afhangen. We
beslissen daar nu alleszins niet over.

Varia
Zo zijn we aanbeland bij de variaronde. Heeft er nog iemand een leuke mededeling, een prangende
vraag of gewoon iets dat je kwijt wilt of met de vergadering wilt delen? We vernemen het graag!


Chiro Centrum: bedankt aan iedereen die een Brunchbox heeft besteld!



Meisjeschiro: mag Sinte-Catharina doorgaan? De buurtinitiatieven met wafels en warme
chocomelk mogen niet georganiseerd worden en ook de micro aan het gemeentehuis komt er
niet. We moeten de evolutie van corona opvolgen maar op moment van vergaderen is het
alleszins de bedoeling om het zingen van deur naar deur toe te laten. Begeleiders worden
gevraagd mondmaskers te dragen, wie uitdeelt ook. Zingen gebeurt bij voorkeur in de eigen
buurt, maak daar geen verplaatsingen voor naar bijvoorbeeld de markt. De inwoners gaan ook
worden gevraagd enkel voorverpakte snoep uit te delen.



Scouts: Toon Mariën is de nieuwe hoofdleider.



Scouts: bezoekende groepen (en hun ouders) komen nog vaak in Heikant uit als ze het
scoutslokaal ingeven in GPS. De scouts willen dat absoluut vermijden omwille van de buren. Zelf
andere coördinaten doorgeven aan de bezoekende groepen lijkt ons alvast een gedeeltelijke
oplossing. Pascal doet nog eens navraag naar een signalisatiebord aan inrit Biesputten.



Scouts: de drempel bij de inrit Biesputten is steil en hoog. Dat ‘knotst’ fameus als je er met de
auto indraait en er sneuvelen al eens fietsbanden, al horen fietsers de oversteekplaats te
gebruiken waar de drempel wel is verlaagd. We herinneren ons dat die vraag al eerder werd
gesteld. Toen was er een reden waarom daar nog niets aan is gedaan (moeilijk realiseerbaar?
afremmend effect?). Pascal kijkt na en legt de vraag nog eens voor.



’t Onkrooid: de openingsavonden aangepast aan de coronaregels verlopen relatief vlot. Hou er
wel rekening mee tijdig te reserveren, want de avonden zitten snel vol. Ook een take-over op
dezelfde manier organiseren moet kunnen (niet meer door de strengere regels, ’t Onkrooid ging
mee met de horeca dicht).



’t Onkrooid: klopt het dat ze de zaal voortaan aan de helft moeten verhuren? Ja en neen. Dat
voorstel ligt op tafel maar is nog niet goedgekeurd en nog niet definitief. Iets dergelijks komt er
ter ondersteuning van organisaties van culturele evenementen, maar het kan dan uiteraard niet
de bedoeling zijn dat ’t Onkrooid daar schade van ondervindt. Dat zou het probleem verleggen
zijn. Als De Wildeman ’t Onkrooid huurt dan lijkt het logisch dat zij aan ’t Onkrooid de volle pot
blijven betalen en de helft van de huur dan via de gemeente kunnen recupereren. Voor
gemeentelijke zalen als De Garve ligt dat anders.

Dan rest ons nog een datum te bepalen voor een volgende vergadering, best opnieuw op een locatie
waar we ver genoeg uit elkaar kunnen zitten.
Dat wordt zaterdag 21 november om 10.00 uur in het lokaal van de Meisjeschiro (in de grote zaal).

