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Geachte heer/mevrouw, 
 
Als niet-gesubsidieerde vereniging menen wij dat het verenigingsleven één van de grootste 
pijlers is uit onze maatschappij, die helpt de verzuring tegen te gaan op vele vlakken.   
Gemeenten en overheden worden echter niet geacht geld te investeren in deze organisaties, ze 
moeten zelf kansen zoeken en grijpen om zichzelf te bedruipen. 
 
Daarom denken wij dat het goed zou zijn mochten overheden en gemeenten, gewoon een 
kader creëren die het mogelijk maakt, aan deze verenigingen, inkomsten te bekomen. 
We zien kansen in de vele avond- en evenementen -markten, die jaarlijks worden ingericht in 
de vele Vlaamse dorpen en steden.  
 
Een mooi gebaar “tegen de verzuring” en wat geen extra investeringen vraagt  
hebben wij voor oog.  
 
Praktisch: Op elk evenement kan de inrichtende overheid een x aantal meters voorzien waar de 
verenigingen “gratis gebruik kunnen van maken” en een standje mogen uitbaten. Uiteraard 
moet er een voorinschrijving zijn (via website bv), waar men rekening kan houden met alle 
verenigingen. Dus niet altijd dezelfde verenigingen of organisaties die aanbod komen op 
dezelfde locaties. 
 
Wij denken dat, bij de start van een nieuwe Vlaamse regering, dit een prachtige aanzet zou 
betekenen om steun te bieden aan onze verenigingen en ook meer volk op events zou 
genereren, want die organisaties brengen eigen mensen naar de markten en evenementen. 
Dus ook de plaatselijke economie zal er wel bij varen … 
 
Er zou tevens een nieuwe vorm van “anti-verzuring” plaatsvinden, verenigingen worden mee 
ingeburgerd in het feestplezier (avond- kerst- en andere markten en events)  
 
Het Vlaamse karakter waar mensen samenkomen en feest vieren zou een nieuwe boost krijgen 
en wees nu eerlijk: het kost niks aan de inrichters, misschien een meter of zes die ze nu niet 
verkopen aan een marktkramersorganisatie maar dit zal het verschil niet maken… 
 
We hopen dat u minstens eens nadenkt over ons plan en danken u voor uw aandacht… 
 
Veel succes met de nieuwe Vlaamse regering! 
 
Raf Van Duyse  
(Oprichter Kattenadvies iVZW) 
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