
Samenkomst verenigingenforum 

12 oktober 2020 

 

Aanwezig: Koor Die Boose, kon. Harmonie Leo 13, Numismatica ZW-Vlaanderen, Askovi, Femma 
Emelgem, Markant Izegem, Pat Paniek, Curieus Izegem, Samana Emelgem, Feestcomiteit Bosmolens, 
A Tempo, dans Die Boose, VSVK, Davidsfonds Izegem, Femma Org!dee, Ten Mandere, Koor Heilig 
Familie, Femma Bosmolens, Dameskoor Zimra, Wijk Centrum West, KF Vrede en Eendracht, 
Gezinsbond Kachtem, Gezinsbond Izegem, jeugd Die Boose, Sint Gregoriuskoor, De Brugske 
Ghesellen, Wijkcomité Becelaere’s Hof, The Angel’s Share, VTB Cultuur, Samana Kachtem, VVPV, 
wereldfestival, Izegemse gidsenkring, Old Car Drivers, FERM, toneelgilde De Lanteern, Hilderscomité, 
KH Congregatie 

Verontschuldigd: toneel BIT, Izegemse Postzegelclub, ANV, ’t regenboogpalet, Sint-Jansverering, 
Drumband Leo 13, Femma H. Hart, Femma H. Familie, KWB Izegem Centrum, voix-si voix-la 

 

1. Welkom 

Een samenkomst in coronatijden verloopt op een andere manier: grote zaal van De Leest, met 
mondmasker, ver van elkaar.  

Aanwezigheden zijn geregistreerd door inschrijving. Mochten er mensen aanwezig zijn, maar toch 
niet ingeschreven hadden, gelieve dat dan te melden. 

Even melden dat er een naamswijziging gebeurde voor de verenigingenraad, die nu 
verenigingenforum is. De naamswijziging gebeurde om geen verwarring te hebben: een forum is een 
plaats van ontmoeting, een raad eerder als officieel adviesorgaan. 

 

2. Organiseren in coronatijden 

De powerpoint ‘een verhaal van bos en bomen ….’  wordt overlopen. (zie bijlage) 

Vragen: 

• Kan een bestuursvergadering bij iemand thuis nog georganiseerd worden? 

 

Momenteel is het zo dat er privaat thuis maar 4 mensen kunnen langskomen. Als je een heel klein 
bestuur hebt is dat dus mogelijk. Indien deze mensen niet tot jouw nauwe contacten behoren dienen 
hier ook de afstandsregels toegepast te worden. 

Vanaf het moment dat er meer dan 4 mensen deelnemen aan deze vergadering zal je moeten 
gebruik maken van een stedelijke infrastructuur om dit te organiseren. Volg daarbij de regels om op 
een veilige manier te vergaderen: hou voldoende afstand (1 persoon per tafel), mondmasker mag 
pas af op het moment dat iedereen zit, bij verplaatsingen moet het mondmasker terug op, ontsmet 
tafels en stoelen. 

 



• Kunnen we koffie schenken op onze activiteit? 

Dat kan op voorwaarde dat de horeca-regels gevolgd worden: tafels voldoende ver uit elkaar (1.5 
meter), bediening aan tafel door persoon met mondmasker, mondmasker van de bezoekers mogen 
pas af op het moment dat ze zitten. 

 

• Old timer meeting komend weekend, kunnen wij nog samenkomen buiten? 

Dat kan, op voorwaarde dat de corona-maatregelen gerespecteerd worden. Maximum 50 
deelnemers, geregistreerd, voldoende afstand en als dat niet kan gegarandeerd worden moet het 
mondmasker op. Ook bij het uitrijden moet een mondmasker gedragen worden door mensen die 
niet elkaars nauw contact zijn. 

 

• Met het CERM voor elke afzonderlijke activiteit ingevuld worden? 

Ja.  Een wielerwedstrijd is immers iets totaal anders dan een optreden. Dus, als een activiteit uit 
verschillende deelactiviteiten bestaat dient voor elke deelactiviteit een CERM opgemaakt te worden. 
Je krijgt hiervan een pdf-bestand. Het is dit PDF-bestand dat moet doorgestuurd worden. Dit gebeurt 
niet automatisch. 

 

• Hoe wordt de capaciteit van een tijdelijke infrastructuur berekend? 

Afhankelijk van de activiteit. Indien het een zittende activiteit betreft dat is het richtcijfer 1 persoon 
per 4 m², indien mensen bewegen dan moet 10 m² gerekend worden per persoon.  

 

Opmerking:  

• Dank voor het gratis ter beschikking stellen van stedelijke infrastructuur en andere grote 
ruimten voor repetities en dergelijke, waardoor het verenigingsleven in deze moeilijke 
periode toch kan opgestart worden. 

• Vraag aan het stadsbestuur om (in het kader van de investeringen) voor de koren 
mondmaskers ter beschikking te stellen. (Noot: alle verenigingen kregen 50 procent extra 
subsidie om bijvoorbeeld coronaproof-materiaal aan te kopen voor de werking.)  

 


