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VERSLAG VAN DE VERGADERING 

 
 
Minister-president Bourgeois heet ‘de Verenigde Verenigingen’ welkom en leidt de agenda  
in, die uiteenvalt in twee onderdelen. Het eerste agendapunt heeft betrekking op de 
toelichting en goedkeuring van het ontwerpcharter 2014-2019 en het ontwerp actieplan 2015 
(voorliggende documenten). Het tweede agendapunt sluit aan bij de budgettaire 
problematiek. 
 
De minister-president toont zich tevreden over de geboekte vooruitgang betreffende het 
charter en het gezamenlijk actieplan 2015 en geeft daarbij in het bijzonder aan dat er een 
akkoord werd bereikt over een aantal belangrijke principes (overlegforum dat minimaal 
tweemaal per jaar samenkomt, het gezamenlijk actieplan 2015 en het daarna werken met 
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actieplannen voor telkens twee jaar). Hij benadrukt ook het belang van de samenwerking 
rond acht clusters, waarrond het charter is opgebouwd en nodigt ‘de Verenigde 
Verenigingen’ uit om de clusters te overlopen.  
 
1. Ontwerpcharter 2014-2019 / ontwerp actieplan 2015 : toelichting en goedkeuring 
 
‘de Verenigde Verenigingen” deelt inleidend mee dat er een duidelijk dwarsverband 
aanwezig is tussen de clusters en het actieplan. Vervolgens wordt door ‘de Verenigde 
Verenigingen’ elke cluster kort overlopen en worden daarbij een aantal belangrijke 
elementen aangestipt. 
 
Cluster 1 : samen het verenigingsleven promoten en de ‘reconversie’ ervan ondersteunen 
 
‘de Verenigde Verengingen’ benadrukt het belang van de toekomst van het verenigingsleven 
en de noodzaak om te komen tot een herorganisering. In 2015 en 2016 zal worden gewerkt 
rond alternatieve subsidiëring en modellen voor ondernemerschap. Als typevoorbeeld wordt 
crowdfunding aangehaald. De Vlaamse Regering bekijkt in hoeverre ze de drempels voor 
alternatieve financiering voor het verenigingsleven kan wegwerken. 
 
Cluster 2 : een langdurig traject starten in functie van de uitwerking van ‘slimme’ maatregelen 
 
‘de Verenigde Verenigingen’ en de Vlaamse Regering ontwikkelen een concreet plan van 
aanpak rond drie slimme maatregelen. Het voorbeeld van ‘brede school’ wordt aangehaald. 
    
Cluster 3 : samen vereenvoudigen voor wederzijdse efficiëntie en vertrouwen 
 
‘de verenigde Verenigingen’ verwijst o.a. naar het belang om het rapport “Samen 
Vereenvoudigen” te actualiseren. 
 
Cluster 4: Vlaanderen en verenigingen in België / Europa 
 
‘de verenigde Verenigingen’ verwijst naar de al georganiseerde bijeenkomsten met Vlaamse 
Europarlementsleden. De verenigingen worden ook gevat door Europese regelgeving omdat 
ze naargelang het geval hetzij als marktactor, hetzij als overheid worden gecatalogeerd. Het 
is volgens ‘de Verenigde Verenigingen’ belangrijk dat er signalen aan de Vlaamse Regering 
kunnen worden bezorgd omtrent regelgeving die er zit aan te komen. 
 
Cluster 5: Samen doelgericht vooruitgaan 
 
‘de verenigde Verenigingen’ verwijst o.a. naar het in Vlaanderen uitzetten van 
langetermijnbeleid en pleit er in het bijzonder voor dat indien er transversale 
beleidsdoelstellingen worden uitgetekend de roadmap en de implementatie samen met ‘de 
Verenigde Verenigen’ wordt uitgetekend. 
 
Cluster 6 : de relatie tussen de Vlaamse overheid, (boven)lokale besturen en (lokale) 
verenigingen 
 
‘de Verenigde Verenigingen’ verwijst naar het belang van deze cluster en vermeldt het nieuw 
bestuurlijk kader. Er zal gewerkt worden rond participatie, met als opzet op zoek te gaan 
naar nieuwe vormen van participatie en het opzetten van projecten. 
 
Cluster 7 : een integraal participatief beleid 
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‘de Verenigde Verenigingen’ haalt de bepalingen in het regeerakkoord aan en de wijzigingen 
die zich m.b.t. de strategische adviesraden zullen voordoen. ‘de Verenigde Verenigingen’ is 
vragende partij om hieromtrent af te stemmen. 
 
Cluster 8: Vrijwilligerswerk  
 
‘de Verenigde Verenigingen’ stelt de vraag aan de Vlaamse Regering wat een gecoördineerd 
Vlaams vrijwilligersbeleid zou kunnen inhouden. Ook wordt het belang van 
sectoroverschrijdende kwesties aangehaald en in dit kader wordt de problematiek van de 
aangifteplicht voor werkzoekenden en vrijwilligerswerk als voorbeeld aangegeven.  
 
Minister-president Bourgeois dankt ‘de Verenigde Verenigingen’ voor hun toelichting en 
brengt vervolgens een aantal aandachtspunten ter sprake: 
 

 Vlaanderen en verenigingen in België / Europa: 
 
Minister-president Bourgeois verwijst naar de rol van VLEVA, het Vlaams-Europees 
verbindingsagentschap. De minister-president geeft aan dat er ook steeds contact 
kan worden opgenomen met Julie Bynens, de Algemeen Afgevaardigde van de 
Vlaamse Regering bij de Europese Unie. De afgelopen jaren werd de Vlaamse 
Vertegenwoordiging stevig uitgebouwd. Uiteraard zijn er ook contacten met de 
departementen mogelijk, zodat al deze kanalen tot een goede wisselwerking kunnen 
leiden. 
 

 Transversale beleidsnota: 
   
Minister-president Bourgeois geeft aan dat ‘de Verenigde Verenigingen’ welkom zijn 
voor overleg en in het proces betreffende de opmaak van de transversale beleidsnota 
input kunnen bezorgen. 
 

 Lokale overheden: 
 
Minister-president Bourgeois deelt mee dat er hieromtrent een paritaire werkgroep 
werkzaam is waar ‘de Verenigde Verenigingen’ zelf geen deel kunnen van uitmaken; 
volgens de minister-president blijft er evenwel een overleg en insteek omtrent deze 
problematiek mogelijk. 

 
 Participatief beleid: 

 
Minister-president Bourgeois verwijst naar de SERV en geeft aan dat er op dit vlak 
medewerking vanuit ‘de Verenigde Verenigingen’ mogelijk is. 
 

 Actieplan “Samen Vereenvoudigen”: 
 
Minister-president Bourgeois duidt op het belang van de actualisatie en deelt mee dat 
dit ook door de minister van Bestuurszaken wordt ondersteund. 
 

Viceminister-president Crevits wenst ‘de Verenigde Verenigingen’ uitdrukkelijk te bedanken 
voor de zeer constructieve teksten die m.b.t. het charter en het actieplan werden opgesteld 
en is verheugd dat er omtrent de voorliggende teksten een akkoord werd bereikt.  Ze drukt 
vervolgens een aantal bezorgdheden uit omtrent volgende puntjes: 
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 De verhouding tussen ‘de Verenigde Verenigingen’ en de SERV 
 

Viceminister-president Crevits vermeldt dat het belangrijk is dat ‘de Verenigde 
Verenigingen’ niet als een alternatief circuit zouden optreden. 

 
 De actievere rol van ‘de Verenigde Verenigingen’ naar de lokale besturen  
 

Viceminister-president Crevits benadrukt het belang van een goede samenwerking 
met de VVSG en dringt er op aan dat er complementair wordt gewerkt. ‘de Verenigde 
Verenigingen’ sluit zich hierbij aan en vermeldt dat er bijvoorbeeld m.b.t. 
participatiemodellen al een overleg met de VVSG plaatsvond. 

 
 Het globale verenigingsleven 

 
Viceminister-president Crevits brengt het element multifunctionaliteit van 
infrastructuur ter sprake. Complementariteit en het inzetten op integrale participatie 
zijn daarbij belangrijke elementen. Ook is het noodzakelijk dat de regelgeving 
homogeen is en ‘de Verenigde Verenigingen’ hebben via hun netwerk een goed zicht 
op de praktijk op het veld (problematiek medegebruik).  Viceminister-president Crevits 
vermeldt dat het tijdskader (mei 2015), dat in de voorliggende versie van het actieplan 
is voorzien, te laat is en dat het bijzonder aangewezen zou zijn om vroeger te landen, 
zodat de input van ‘de Verenigde Verenigingen’ in het lopende proces nog kan 
worden meegenomen. Dit is volgens ‘de Verenigde Verenigingen’ mogelijk en dit 
verband wordt verwezen naar een sociaal innovatieproject inzake alternatieve 
financiering (BBL) dat mogelijk aan het kabinet onderwijs kan worden voorgesteld.  

 
 Informatietraject met het Vlaamse Parlement 
 

Viceminister-president Crevits vindt het wenselijk dat conclusies die ‘de Verenigde 
Verenigingen’ opstellen eerst met de Vlaamse Regering zouden worden gedeeld en 
dat dit principe zou worden meegenomen bij contacten met het Vlaamse Parlement. 
‘de Verenigde Verenigingen’ geeft wat meer achtergrondinformatie over het charter in 
het Verenigd Koninkrijk (en de rol van het Parlement) en sluit zich aan bij het voorstel 
om in de praktijk steeds naar de Vlaamse Regering terug te koppelen. ‘de Verenigde 
Verenigingen’ merkt op dat in het kader van alternatieve financiering ook gesprekken 
met het federale niveau kunnen plaatsvinden en vraagt wat de kern van de Vlaamse 
Regering qua te volgen procedure het meest wenselijk acht. De minister-president 
geeft aan dat hij het bijzonder sterk zou waarderen indien ‘de Verenigde 
Verenigingen’ zouden terugkoppelen over toekomstige gesprekken met de federale 
overheid en daartoe niet steeds hoeft te worden gewacht tot het formele 
Overlegforum dat twee keer per jaar samenkomt.  

 
Viceminister-president Turtelboom is verheugd dat er tot een charter kon worden gekomen. 
Ook in moeilijke tijden is het immers aangewezen om over een goed kader te beschikken. 
Hoewel het volgens haar niet steeds mogelijk zal zijn om het over alles eens te zijn, zijn er 
volgens viceminister-president Turtelboom goede synergieën mogelijk en is een goede 
wisselwerking zeer wenselijk. Ze vermeldt daarbij in bijzonder het beleidsdomein energie en 
het voorbeeld van de BBL. 
 
Ook viceminister-president Turtelboom benadrukt het belang om geen alternatieve circuits 
op te zetten. Het moet voor iedereen duidelijk zijn met welke organisatie wat wordt gedaan 
en bij wie men daarbij terecht kan (bijvoorbeeld de rol van VVSG en ‘de Verenigde 
Verenigingen’). Het kerntakendebat kan ook een opportuniteit vormen om terug naar de 
basis te gaan. Ze geeft afsluitend aan de problematiek die ‘de Verenigde Verenigingen’ 
aanhaalt m.b.t. Europa bijzonder interessant is. Ze stelt vast dat er op dit terrein vaak te 
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weinig aandacht uitgaat naar het ‘immateriële’ waarmee het verenigingsleven bezig is en 
ondersteunt het voorstel van minister-president Bourgeois dat ‘de Verenigde Verenigingen’ 
steeds met de Permanente Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU kunnen contact 
opnemen.  
 
De kern van de Vlaamse Regering en ‘de Verenigde Verenigingen’ zijn akkoord dat in de 
tekst van het gezamenlijk actieplan 2015 de datum van ‘mei 2015’ wordt aangepast in ‘eind 
2014’ (derde opsommingspunt in cluster 2 m.b.t. een langdurig traject starten in functie van 
de uitwerking van ‘slimme’ maatregelen). Minister-president Bourgeois stelt tevreden vast dat 
met deze aanpassing er nu een finaal akkoord is over het charter en het actieplan 2015.  

. 
2. De budgettaire problematiek 
 
Minister-president Bourgeois brengt de budgettaire problematiek ter sprake en vermeldt de 
financieringskanalen vanuit de Vlaamse overheid voor ‘de Verenigde Verenigingen’ (de 
structurele financiering vanuit de cultuursector, met name via het participatiedecreet en de 
projectsubsidies in het kader van Vlaanderen in Actie). ‘de Verenigde Verenigingen’ stelt dat 
naast het participatiedecreet het zeer wenselijk zou zijn om over een bijkomend budget van 
100.000 euro te kunnen beschikken, met een doorkijk voor meerdere jaren. Dit is minder dan 
de voorbije jaren het geval is geweest, maar moet toch toelaten dat ‘de Verenigde 
Verenigingen’ hun afstemmingsfunctie kunnen blijven opnemen.   
 
Minister-president Bourgeois geeft aan te gaan voor een structurele oplossing, maar deelt 
mee dat de budgettaire ruimte bijzonder krap is. Op basis van een grondige oefening deelt 
de minister-president mee dat hij een bedrag van maximaal 60.000 euro kan vrijmaken. 
Bijgeteld met de middelen vanuit het participatiedecreet (60.000 euro) moet dit volgens de 
minister-president het ‘de Verenigde Verenigingen’ mogelijk maken om twee VTE’s in dienst 
te kunnen houden. ‘de Verenigde Verenigingen’ reageert positief op dit voorstel van de 
minister-president, maar stelt vast dat er geen werkingsmiddelen zullen overblijven en stelt 
daarop de vraag of er nog toegang is tot projectmiddelen. Viceminister-president Turtelboom 
deelt mee dat ze deze vraag naar minister Gatz zal meenemen en ook viceminister-president 
Crevits zal dit met minister Vandeurzen bekijken. Ze geeft wel aan dat Vlaanderen met een 
zeer moeilijke budgettaire situatie wordt geconfronteerd en dat bepaalde projecten ook in het 
beleidsdomein onderwijs nu al moeten worden stopgezet.  ‘de Verenigde Verenigingen’ vindt 
het belangrijk dat er een perspectief m.b.t. projectfinanciering blijft en mogelijk kunnen 
sommige zaken uit het actieplan worden afgezonderd en ingediend als project.  
 
3. Afspraken   
 
Minister-president Bourgeois geeft aan dat het charter en het actieplan binnenkort ter 
goedkeuring aan de Vlaamse Regering zullen worden voorgelegd en de kern van de 
Vlaamse Regering sluit zich aan bij het voorstel van ‘de Verenigde Verenigingen’ om spoedig 
daarna formeel tot een ondertekening van het charter over te gaan. De minister-president 
herhaalt het gegeven dat hij in een structurele financiering van 60.000 euro voor ‘de 
Verenigde Verenigingen’ wenst te voorzien. 
   


