
 

Update 7 mei 2020 

 

DIT BERICHT IS GERICHT AAN ALLE LIMBURGSE BESTUREN VAN GEMEENSCHAPSHUIZEN, 

BUURTCENTRA, WIJKGEBOUWEN EN DORPSHUIZEN 

Middels dit overzicht willen wij u  informeren over de situatie van de gemeenschapsaccommodaties 

met betrekking tot de gevolgen van de maatregelen tegen het corona virus.  

Met name: 

1. Uw accommodatie weer openen op basis van de geldende richtlijnen: wanneer kunnen we weer 

open, hoe kunnen we open en waarmee dienen we rekening te houden; 

2. De gevolgen van de sluiting voor uw exploitatie en de financiële toekomstbestendigheid;  

3. De lobby richting Rijk en provincie betreffende de compensatieregelingen; 

4. De ondersteuningsmogelijkheden via uw eigen gemeente; 

5. Aankondiging digitale Oppe Koffie voor besturen van accommodaties op 19 mei van 15.30 tot 

17.00 uur.  

 

1. Openen van de accommodatie 

De meeste vragen die we momenteel krijgen, gaan over het weer mogen openen van de 

accommodatie. De belangrijkste aspecten hebben we op een rijtje gezet: 

➢ Wanneer mogen we weer open?  

o Vanmorgen heeft onze Landelijke Vereniging (LVKK) hierover intensief contact gehad met het 

Ministerie van VWS. Want mogen gemeenschapshuizen nu onder de bekende voorwaarden 

open op 11 mei (bibliotheken) of op 1 juni (café, theater e.d.) en geldt dan de 30 mensen  per 

ruimte of gebouw? En wat als het een MFC is met ook een basisschool waar al tig kinderen 

rondlopen? 

Helaas: een duidelijk antwoord is er niet. Door de Rijksoverheid zullen hiervoor geen 

richtlijnen worden gemaakt, omdat de situatie tussen de verschillende 

gemeenschapsaccommodaties zo enorm verschillend kan zijn. De grove maatregelen zijn 

gisteravond bekend gemaakt; ze moeten nog ingevuld en uitgewerkt worden en in de loop 

van de  komende weken zal duidelijk worden hoe het echt bedoeld is. De nadere uitwerking 

zal waarschijnlijk aan gemeenten worden gelaten.  

We adviseren u dus hierover contact op te nemen met uw gemeente. Wees er wel bedacht 

op dat ook uw gemeente tijd nodig heeft om de richtlijnen te interpreteren en uit te 

werken. Een opening op 11 mei zal, als het al mag, daardoor waarschijnlijk niet haalbaar 

zijn. 1 juni lijkt, op basis van de huidige informatie, een meer realistische datum.  

 



 

➢ Onder welke voorwaarden mogen we open? 

o Er dient ten alle tijden een protocol ontwikkeld te zijn waar de 

hygiëne maatregelen en de 1,5 meter afstand een onderdeel van 

zijn. Of het criterium van 30 personen per ruimte of per gebouw 

geldt, wordt momenteel uitgezocht. Maar ook hier geldt weer: door de grote onderlinge 

verschillen tussen de accommodaties vraagt dit maatwerk. U kunt dus ook hierover het beste 

met uw gemeente contact opnemen. Op onze website staan een aantal concept-protocollen 

(van voor de persconferentie): https://www.vkkl.nl/nieuws/praktische-informatie-in-tijden-

van-het-coronavirus 

In samenwerking met onze landelijke vereniging en LSA Bewoners werken we aan een 

algemene handleiding die u zelf gemakkelijk kunt aanpassen en bewerken naar uw eigen 

situatie. Zodra deze er is zullen we deze met u delen.  

➢ Waarmee dienen we rekening te houden tijdens de opening? 

o Veel praktische zaken, zoals afstand, looproutes, maximum aantal mensen per ruimte, 

gebruik van het sanitair, schoonmaak en reiniging, komen terug in het protocol. We 

adviseren u gebruikers, personeel en vrijwilligers te wijzen op hun eigen 

verantwoordelijkheid. Het eigen gezonde verstand is daarin leidend. Er zullen altijd situaties 

optreden waarin een protocol niet voorziet en mensen dus dienen te handelen 

overeenkomstig datgene wat zij op dat moment zelf het beste achten.  

o Er is nog een tweede belangrijk aspect dat voor u als bestuurslid aandacht vraagt; dat zijn uw 

eigen vrijwilligers en uw (vaste) gebruikers. Sociale media en (video)bellen bieden 

waarschijnlijk deels uitkomst, maar nu we zoveel thuis zijn, is er waarschijnlijk toch een stuk 

minder sociaal contact dan voorheen. Bespreek eens met elkaar hoe mensen aankijken tegen 

hun vrijwilligerswerk als ze dadelijk weer aan de slag mogen. Is het koffie schenken bij de 

dagbesteding weer als vanouds? Gaat het vervoeren van mensen naar huisarts of de markt 

dan weer z’n gewone gangetje? Sommigen zullen hun werkzaamheden schouderophalend 

weer oppakken, rekening houdend met de nieuwe protocollen en richtlijnen. Een ander, 

zeker de wat oudere vrijwilliger, kan meer moeite hebben om weer ‘gewoon’ aan de slag te 

gaan. Ongerustheid over de verspreiding van het virus en de kans om zelf besmet te raken, 

kan invloed hebben op het plezier dat mensen aan hun vrijwilligerswerk beleven. Dit op een 

positieve manier bespreekbaar maken kan mensen over deze drempel helpen. Daar ligt voor 

u als bestuur een dankbare taak weggelegd. Mocht u het nog niet hebben gedaan, kan het 

handig zijn om een van de bestuursleden expliciet te benoemen tot contactpersoon voor 

jullie vrijwilligers waar ze met vragen terecht kunnen, maar die zelf ook actief de mensen 

(digitaal) opzoekt of belt om een praatje te maken. Door het voeren van deze gesprekken op 

een positieve manier, helpt u uw vrijwilligers weer perspectief te gaan zien. Zonder de inzet 

van uw vrijwilligers heeft opengaan waarschijnlijk geen zin. Duidelijke instructies en goede 

onderlinge afspraken kan echt helpen.  

o Tenslotte, uw accommodatie biedt straks ook kansen. U heeft waarschijnlijk de nodige 

vierkante meters ter beschikking, waar wellicht gemakkelijk(er) aan de anderhalve meter 

richtlijn kan worden voldaan. U kunt uw PR en communicatie  richten op (doel)groepen die u 
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normaal minder binnen heeft, maar die u nu wel ruimte kunt bieden. 

O.a. (Sport)kantines en diverse andere ontmoetingsruimten blijven 

immers nog tot zeker 1 september gesloten.  

 

2. De gevolgen van de sluiting voor uw exploitatie en financiële toekomstbestendigheid 

Veel besturen waarmee we contact hebben, geven aan dat ze (forse) financiële schade lijden als 

gevolg van de sluiting. De een heeft de geleden schade al scherp in beeld, de ander nog niet.  

➢ Hoe krijgen we onze geleden schade goed in beeld? 

o We werken aan een soort van format in excel, waar besturen hun gegevens in kunnen vullen 

en wat daarna inzicht geeft in de financiële gevolgen voor 2020. De (landelijke) 

mogelijkheden voor compensatie worden hierin zo veel mogelijk meegenomen. De 

informatie kunt u gebruiken om met elkaar, met gebruikers en met uw gemeente, het 

gesprek aan te gaan over het voortbestaan en de toekomst van de accommodatie. Rekening 

houdend met grote zorgvuldigheid, streven we ernaar dit format binnen niet al te lange tijd 

voor u beschikbaar te hebben. Vanwege de grote verschillen tussen de gemeenschapshuizen 

kan het niet anders dan dat dit format redelijk algemeen blijft. Grotere accommodaties (met 

personeel) raden we ten zeerste aan contact met hun accountant of boekhouder op te 

nemen.  

 

➢ Welke financiële acties zijn mogelijk? 

o In feite kunt u drie dingen doen, te weten: het aanvragen van (landelijke) tegemoetkomingen 

(lening of gift), het verlagen van de kosten en het aanvragen van uitstel van betalingen. 

Hiervoor verwijzen we u graag naar onze website: www.vkkl.nl/nieuws/praktische-

informatie-in-tijden-van-het-coronavirus met daarop meer informatie over: 

• Aanvraag uitstel van belastingen;  

• Noodfondsen voor bewonersinitiatieven en gemeenschapsaccommodaties;  

• Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW);  

• Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS);  

• De checklist hoe te handelen in tijden van deze coronacrisis (ontwikkeld door KNHM).  

o Samengevat raden wij u het volgende aan: 

1. Ga het gesprek aan met uw gebruikers (over bijvoorbeeld het innen van huur) en probeer met 

hen afspraken te maken. Hoe staan zij er financieel voor? Kunnen ze de huur eventueel 

doorbetalen of komt hun liquiditeit dan in gevaar? Neem deze informatie ook mee in het gesprek 

met uw gemeente;  

2. Ga het gesprek aan met uw gemeente; 

3. Doorloop de informatie op onze website en kijk of u in aanmerking komt voor uitstel van 

betaling van belasting, aanspraak kunt maken op een noodfonds of de NOW-regeling en doorloop 

de checklist van de KNHM;  

4. Houd goed bij wat de gederfde inkomsten zijn als gevolg van de coronacrisis. Dat helpt (of kan 

in de toekomst helpen) om aanspraak te maken op compensatieregelingen;  
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5. Vul de volgende vragenlijst in. Dit helpt ons de ondersteuning af te 

stemmen op uw behoefte: 

https://docs.google.com/forms/d/1Bo9w6_vr3JYdkdvCelt5yXOA9Uu6E-

39CLg6YdsLNOs/edit én om onze lobby bij de provincie en het Rijk meer 

kracht bij te zetten (zie punt hieronder). Mocht u dit reeds hebben gedaan, dan danken wij u 

vriendelijk voor uw input.  

 

3. De lobby richting Rijk en provincie betreffende de compensatieregelingen 

Vanaf medio maart zijn we als VKKL en vanuit onze Landelijke Vereniging actief aan het lobbyen bij 

Rijk en provincie om de compensatiemaatregelen ook voor gemeenschapsaccommodaties van 

toepassing te laten zijn.  

➢ Komen we als gemeenschapsaccommodatie nu in aanmerking voor de TOGS (Tegemoetkoming 

Ondernemers Getroffen Sectoren), zeg maar de € 4.000 regeling? 

o Nee, nog steeds niet (situatie 7 mei), tenzij uw accommodatie beschikt over (binnen)sport 

faciliteiten, dan kan dit onder voorwaarden wel, neem hierover met uw gemeente contact 

op. Dit hangt af van de SBI code waaronder u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd 

staat. De meeste gemeenschapsaccommodaties vallen onder de Kamer van Koophandel-

codes 88.999 , 88.993 en 88.102 en deze zijn tot op heden nog niet toegevoegd.  

o Wel hebben we via onze gezamenlijke lobby inmiddels de druk flink opgevoerd: meerdere 

provincies hebben brieven aan Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat gestuurd, het beraad van de 12 Commissarissen van de Koning heeft dit onderwerp 

politiek geagendeerd en vanuit de Tweede Kamer fracties van PvdA en CDA zijn Kamervragen 

gesteld. Ook heeft de landelijke pers (Telegraaf) hier aandacht aan geschonken. We hebben 

nog steeds goede hoop dat gemeenschapsaccommodaties uiteindelijk aan de lijst van 

getroffen sectoren worden toegevoegd.  

 

➢ Komt er (ook voor gemeenschapshuizen) een Noodfonds beschikbaar? 

o We achten de kans zeer klein dat er op korte termijn een landelijk noodfonds voor 

verenigingen, stichtingen, andere maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven 

komt. Dit komt heel moeilijk van de grond. Reden is dat veel fondsen (o.a. Oranjefonds) hun 

eigen noodmaatregelen getroffen hebben. Onze verwachting is dat dit nog een hele tijd gaat 

duren, als het er al van komt. 

o We achten de kans groter dat er provinciale fondsen komen. De provincies Gelderland en 

Overijssel hebben al eigen noodfondsen ingesteld voor de sociale en culturele sector, 

inclusief gemeenschapsaccommodaties. De verdeling van deze middelen gaat via de 

gemeenten. We lobbyen actief bij onze provincie om ook hier een Noodfonds op te richten, 

waarvan gemeenschapsaccommodaties dan gebruik kunnen maken.  

o Daarom is het zeer belangrijk dat u onze digitale enquête invult: 

https://docs.google.com/forms/d/1Bo9w6_vr3JYdkdvCelt5yXOA9Uu6E-39CLg6YdsLNOs/edit  

We hebben deze informatie hard nodig om de omvang van de problemen te kunnen duiden.  
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4. De ondersteuningsmogelijkheden via uw eigen gemeente 

Gedurende de crisis hebben we intensief contact met gemeenteambtenaren 

van noord tot zuid die zich met het gemeenschapsaccommodatiebeleid binnen hun gemeente bezig 

houden. 

➢ Wat kan de gemeente voor ons betekenen? 

o Met uw gemeente kunt u het gesprek aangaan over uw financiële situatie. Denk bijvoorbeeld 

aan uitstel of afstel van de huur of gemeentelijke belastingen. De gemeente kan u ook 

adviseren over uw vrijwilligersbeleid. De gemeente zal naar verwachting echter geen 

Sinterklaas spelen, maar eerst samen met u kijken naar alternatieve mogelijkheden voordat 

overgegaan wordt tot een financiële compensatie. Zoals u weet zitten de gemeenten als 

gevolg van de crisis ook niet al te ruim bij kas. Ga er dus niet vanuit dat uw gemeente zal 

bijspringen indien er een exploitatietekort optreedt aan het einde van het boekjaar.  

o Indien er binnen uw gemeente een Overleg Orgaan Gemeenschapshuizen (OOG) of ander 

samenwerkingsverband actief is, ga met elkaar in gesprek. Wissel tips en ervaring onderling 

uit en betrek er ook de contactambtenaar bij. Ook voor gemeenten betekent deze crisis 

pionieren. Zij zullen niet altijd op al uw vragen een pasklaar antwoord hebben; wij ook niet 

trouwens. Door problemen, informatie en praktische oplossingen met elkaar te delen, 

worden we samen slimmer en hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden.  

 

5. Aankondiging digitale Oppe Koffie voor besturen van accommodaties op 19 mei  

Op dinsdag 19 mei aanstaande organiseert VKKL voor besturen van gemeenschapsaccommodaties 

een digitale Oppe Koffie. Deze vindt plaats van 15:30 – 17:00 uur. U kunt u hiervoor aanmelden via 

de volgende link: https://www.vkkl.nl/bijeenkomsten/digitale-oppe-koffie-

gemeenschapsaccommodaties-en-corona 

➢ Welke onderwerpen komen aan bod? 

o In 2 gelijktijdige sessies gaat de ene groep aan de slag met het thema ‘openen binnen de 

anderhalve meter richtlijn’ en alles wat daarbij komt kijken. De andere groep bespreekt de 

financiële situatie, de gevolgen voor uw exploitatieresultaat 2020 en de gevolgen op langere 

termijn.  

o We vragen aan besturen in verband met de verwachte grote belangstelling om niet meer dan 

één bestuurslid per sessie aan te melden.  

 

➢ Wat kunnen we nog meer doen? 

o U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen. Stuur een mailtje naar info@vkkl.nl met 

daarin uw vraag, dan zal een van ons zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.  

o Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die vanuit hun praktijkkennis en -ervaring binnen 

een tijdelijk klankbord met ons mee willen denken. Dit gaat over de ontstane crisissituatie en 
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hoe de toekomstsituatie (als we de korte termijn gevolgen achter de 

rug hebben) van de gemeenschapsaccommodaties eruit kan komen 

te zien. Ook hiervoor kunt u zich melden door een mailtje te sturen 

naar info@vkkl.nl.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze extra informatie vragen hebben, dan horen we het graag.  
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