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Verenigingsleven verdient steun in moeilijke coronatijden
De impact van de coronacrisis laat zich ook sterk voelen in het Belgische verenigingsleven. Heel
wat activiteiten konden en kunnen nog altijd niet plaatsvinden en dat heeft voor de verenigingen
vaak zware operationele en financiële gevolgen. Verenigingen zijn traditioneel een belangrijke
steunpilaar voor het maatschappelijke en ook economische weefsel. Daarom verdienen zij de nodige
overheidssteun om op korte termijn het hoofd boven water te houden. De coronacrisis vereist van
verenigingen en hun koepels evenwel dat ook zij zelf nadenken over hoe ze zich meer weerbaar en
future proof kunnen maken. Dat impliceert onder meer de zoektocht naar alternatieve, haalbare
verdienmodellen.
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