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Algemeen 

Via een directe mail gericht aan alle besturen van gemeenschapsaccommodaties in Limburg is 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen, welke meer inzicht moet geven in de problematiek van 

besturen van gemeenschapsaccommodaties. Daarnaast is in een nieuwsbrief, naast 

gemeenschapsaccommodaties ook verspreid onder inwonersinitiatieven, dezelfde vragen gesteld. In 

totaal heeft dit op 25-05-2020 39 respondenten opgeleverd. 

 

Respondenten 

 
In bovenstaande grafiek is zichtbaar dat 32/39 respondenten een 

gemeenschapshuis/dorpshuis/wijkgebouw hebben, 4/39 een inwonersinitiatief rondom activiteiten 

voor een bepaalde doelgroep, 2/39 een inwonersinitiatief rondom zorg/omkijken naar elkaar 1/39 een 

vervoersinitiatief.  

 

Corona: volledig stoppen, of doorgaan in aangepast vorm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36/39 initiatieven zijn volledig stil komen te liggen, terwijl 3/39 door zijn 

gegaan in aangepaste vorm. De initiatieven die door zijn gegaan, zijn met 

name inwonersinitiatieven. 1 gemeenschapsaccommodatie heeft aangegeven 

door te zijn gegaan in aangepaste vorm. 

 

Wat zijn de gevolgen van het stoppen, of doorgaan in aangepaste vorm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gevolgen van het stoppen of doorgaan in aangepaste vorm zijn groot, zo geven 34/39 respondenten 

aan inkomsten mis te lopen, 33/39 respondenten geven aan dat de kosten doorlopen en 24/39 

respondenten aan dat het gevolgen heeft voor gebruikers van het initiatief of de 

gemeenschapsaccommodatie. Andere gevolgen die worden genoemd zijn: vrijwilligerswerk 

(vrijwilligers kunnen hun taken niet uitoefenen, of haken af voor het vrijwilligerswerk 18/35), 

doorbetaling van beroepskracht en het verplicht moeten sluiten terwijl er veel ruimte is in de 

gemeenschapsaccommodatie om bepaalde activiteiten door te laten gaan. 

 

Problemen niet financieel van aard 

Naast de financiële problematiek die ontstaat als gevolg van corona, zijn er nog een aantal andere 

problemen die ontstaan. Respondenten hebben dit in een open vraag toegelicht: 

 

• Bij heropening hebben we veel verenigingen met ieder verschillende richtlijnen, hoe moeten we weer open? (4) 

• Mensen vereenzamen, doelgroep zijn de ouderen. Duurt nog een flinke tijd voordat het verantwoord is weer op 

te starten. Maatschappelijke rol valt weg (4) 

• Beheerders hebben geen werk (3) 

• We moeten eigenlijk investeren in ons gebouw, maar dit kan nu niet doorgaan (2) 

• Durven onze vrijwilligers weer hun vrijwilligerswerk te doen (2) ? 

• Het momentum van ingezet beleid is eruit, extra opstartkosten (2x) 

• Contacten onderhouden met partners, vrijwilligers en de doelgroep 

• De doelgroep/gebruikers goed informeren n.a.v. de informatie van het kabinetsbeleid 

• Het bestuur vergadert iedere week om te bezien welke maatregelen nodig zijn en hoe dit goed te 

communiceren met de achterban. Dit vraagt veel van een vrijwillig bestuur van een inwonersinitiatief 

• We komen niet in aanmerking voor vergoedingen van het Rijk 

• Winstgevende activiteiten vallen weg waardoor we geen sociale huurprijzen meer kunnen hanteren voor de 

andere gebruikers 

• Vertrekkende verenigingen 



 

 

Financiële gevolgen van het stoppen, of doorgaan in aangepaste vorm 

De meeste initiatieven geven aan financiële gevolgen te ondervinden van de 

sluiting of het doorgaan in aangepaste vorm. De 3 respondenten die geen 

financiële schade hebben zijn allen inwonersinitiatieven. Dit valt te verklaren uit het feit dat ze geen 

kosten hebben zolang hun initiatief stilvalt. De andere initiatieven die wel financiële schade 

ondervinden, varieert van: 900 euro (wensbus) tot 80.000 euro (een gemeenschapshuis). De 

gemiddelde financiële schade bedraagt ruim 13.665 euro. Voor gemeenschapshuizen is de gemiddelde 

schade 15.830,- Respondenten geven aan dat de financiële schade zorgt voor een procentuele 

omzetdaling variërend van 0% tot 75%. De gemiddelde procentuele omzetderving voor alle 

respondenten is bijna 24% voor gemeenschapsaccommodaties is dit gemiddeld bijna 26%. 

 

Financiële gevolgen, faillissement? 

Op de vraag ‘wat betekenen de financiële gevolgen voor uw exploitatie?’ wordt als volgt geantwoord: 

  
 

 Wat hierbij opvalt is dat 12/39 verwacht op een tekort uit te komen wat opgevangen kan worden en 

21/39 op een tekort uit te komen dat ze niet op kunnen vangen. 4/39 verwacht dat de financiële 

gevolgen nauwelijks gevolgen heeft voor de exploitatie. 1 respondent geeft aan het op te kunnen 

vangen mits de subsidie niet gekort wordt en 2 respondenten geven aan in de problemen te kunnen 

raken als de situatie langer voort gaat duren. 

 

Behoefte aan hulp n.a.v. corona 

Op de vraag of respondenten behoefte hebben aan ondersteuning in tijden corona, wordt als volgt 

geantwoord: 

 
25 respondenten zoeken financiële ondersteuning, 23 respondenten belangenbehartiging van hun 

initiatief, 15 respondenten kennis en advies, 13 initiatieven inspiratie van andere initiatieven, 5 

initiatieven hebben geen hulp nodig en 1 initiatief zoekt extra vrijwilligers. 



 

Wat hebben respondenten, naast hun vragen, te bieden? 

Naast dat bijna iedere respondent wel aangeeft vragen, uitdagingen, 

problemen ervaart als gevolg van corona, zijn er ook positieve zaken te 

melden. Zo zeggen inwonersinitiatieven dat juist in deze tijden initiatieven 

onmisbaar zijn. Ook zeggen gemeenschapsaccommodaties dat juist in deze tijd zichtbaar wordt dat ze 

de ontmoetingsfunctie van groot belang is voor een gemeenschap. Daarnaast hebben respondenten 

ook wat te bieden op het gebied van kennis en expertise. Op de vraag ‘kan uw 

initiatief/gemeenschapsaccommodatie collega-organisaties helpen in deze tijd?’ wordt geantwoord: 

 
 

11 respondenten geven aan andere initiatieven van kennis en advies te kunnen voorzien. 

 

Tot slot 

Een aantal respondenten hebben extra toelichting gegeven op de vragenlijst: 

 

 

• We zaten in een aanvraagproces voor exploitatiesubsidie bij de gemeente. Nu hebben we concurrentie 

gekregen van allerlei coronamalheur van anderen (2) 

• Voor de korte termijn is er veel behoefte aan noodmaatregelen. De vraag is hoe men op lange termijn omgaat 

met de vragen. Enerzijds zullen er financiële knelpunten ontstaan, anderzijds zouden we er aan willen bijdragen 

dat de gemeenschapskracht die nu zichtbaar wordt in stand wordt gehouden; 

• Als gemeenschapshuis hebben we een aanvraag ingediend voor de NOW, voor de TOGS-regeling komen wij 

met de SBI-Code 88.999 niet in aanmerking. Als we niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling personeel 

dan hebben we heel snel een financieel probleem 

• Aan de ene kant levert corona veel problemen op, aan de andere kant ervaren we dat juist nu de inzet van 

inwonersinitiatieven van grote waarde is. Zo onderhoudt onze dorpsondersteuner contact met de kwetsbare 

groepen in ons dorp 

• We wachten de ontwikkelingen nog even af en starten op zodra het weer kan/mag 

• We zijn op dit moment bezig met een verbouwing i.h.k.v. het accommodatiebeleid. Dit loopt vertraging op 

• Regelingen veranderen van vandaag op morgen, dit maakt besturen lastig 

• Boekingen van september worden nu al afgezegd door de zorgen van mensen 

• Hopelijk kunnen we samen met de gemeente een vuist maken om enige compensatie. Anders ben ik bang dat 

we op termijn moeten sluiten of de vrijwilligers moeten wegsturen omdat er geen werkzaamheden meer zijn. 


