
 

Verenigen in Coronatijden 
Goede praktijken binnen en buiten het verenigingsleven 
 

1. Corona-proof alternatieven voor activiteiten 
 

 De monumentenrun in St-Truiden werd vervangen door zomerruns. 

www.monumentenrunsinttruiden.be 

 

 KWB inspireert met coronaproof voorbeeldactiviteiten en een online tool 

die berekent hoe veilig je activiteit is. 
https://www.kwbeensgezind.be/veiligeactiviteiten/downloads/Brochure_coronaproof_activiteiten.pdf 

 

 In coronatijden verpak je activiteiten nu in leuke doe-het-zelf-lijsten. 

Natuurpunt lijst 50 dingen op die je moet doen voor je 12de’! Ook leuk voor 

volwassenen. 
https://www.natuurpunt.be/50dingen# 

 

 Laat je inspireren door deze hartverwarmende activiteiten in 

woonzorgcentra. 
https://soulcenter.be/hartverwarmers?fbclid=IwAR38HNMviAWFUjBIS1XD6AXC3NSCh32VodheOZU7DlGI-

DM2VJuFq-uRSek 

 

 Histories, het platform voor erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel 

bundelde goede praktijken op een webpagina. 
https://historiesvzw.be/corona/ 

 

 Sport Vlaanderen en de gezinsbond helpen je op weg voor een 

alternatieve halloweentocht. Zo’n concept pas je toe op vele feesten en 

thema’s.  
https://www.sport.vlaanderen/nieuws/de-grote-griezeltelling 

 

 De repaiders van Repair café Hasselt Centrum herstellen tweedehands 

elektrisch speelgoed en bedelen het met de feestdagen. 
https://dewarmsteweek.be/projecten/geef-speelgoed-een-tweede-

leven?fbclid=IwAR1Q5W1fHS7vxoxKko-wruRlIaEt0N--Wdkrgt3-nLXp803DyXh8e5BSUV8 

 

 Vormingplus Limburg start de Wandelcentrale en brengt daarmee mensen 

in contact met een wandelmaatje. 
https://www.vormingplus-limburg.be/post/de-wandelcentrale 
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 Repair café Beringen roept inwoners op om oude kerstkaarten niet weg te 

gooien maar te doneren zodat de vrijwilligers er nieuwe kaarten van kunnen 

maken. Ze motiveren inwoners ook om zelf creatief aan de slag te gaan.  
https://www.beringen.be/duurzame-wenskaart 

 

 Ferm Gerdingen (Bree) verenigt in de kersperiode haar leden via een kerst-

kettingbrief.  
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201224_94993902 

 

2. Digitaal en online verenigingswerk 
 

 Huiskamer DJ’s van Jeugdhuis Expo in Sint-Truiden: 

https://www.facebook.com/events/2260920350871764/?active_tab=discussion 

 

 Kunstorganisatie Muzemix brengt hun kunstzinnige groepsactiviteiten 

online. 
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200331_04908374 

 

 Natuurpunt leert deelnemers ‘leven in de natuur’ tijdens bushcraft-

weekends. Zij bieden dit nu ook via bushcraft@home: online filmpjes en 

opdrachten aan. 
https://www.natuurpunt.be/agenda/groot-bushcraftweekend-home-44128 

 

 Zien blokken doet blokken. Studentenverenigingen in Gent starten met 

online studielokalen.  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/12/studentenverenigingen-in-gent-starten-met-online-

studielokalen-o/ 

 

 Landelijke Gilde Sint-Gillis-Waas laat ter ere van hun 100-jarig bestaan ‘De 

Stoel’ een maand lang de gemeente doorkruisen. Wie de FB-pagina van de 

vereniging in de gaten houdt, ziet regelmatig een nieuwe foto verschijnen. 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200729_94260197 

 

3. Inspelen op de uitdagingen van corona 
 

 Ouderverenigingen blijven in contact met hun leden die in quarantaine (en 

nog steeds) minder buiten komen. In totaal belden de vrijwilligers  al meer 

dan 100 000 ouderen op. De Bond zonder naam promoot dan weer Oewist 

belcirkels. 
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https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/vrijwilligerswerk-verenigingsleven/geen-belet-

ouderenverenigingen-belden-al-meer-dan 

https://www.bzn.be/Repository/kansen_uit_de_eenzaamheid/20200407_Belcirkel_informatiedeelnemers

.pdf 

 Femma Maarlo (Peer) blijft contact houden met haar leden via mail, kaartjes 

en wedstrijden. 
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200401_04909099 

 

 De Samana boodschappenlijn brengt buren die voor elkaar een boodschap 

willen doen met elkaar in contact. 
https://www.samana.be/projecten/samana-boodschappenlijn/ 

 

 Troostplekken van Ferm. Met draaiboek en pakket om een eigen troostplek 

in te richten. 
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost/troostplekken 

 

 Ontmoetingshuis in Lokeren met sociaal restaurant zet in op afhaaleten en 

levering van maaltijden. Daarnaast maken vrijwilligers tijd voor 

drempelgesprekken en belrondes. 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/19/ontmoetingshuis-in-lokeren-organiseert-drempelgesprekken-

nu-soci/ 

 

 In verschillende gemeenten maken fotografen (professioneel of hobby) 

corona-deur-portretten van de buren in hun straat, wijk of gemeente. 
https://m.hbvl.be/cnt/dmf20200517_04962835 

 

 In Turnhout maken ze knutseldozen voor grootouders in rusthuizen en hun 

kleinkinderen. Apart van elkaar maken ze mooie knutselwerken voor elkaar. 
https://dewarmsteweek.be/projecten/goodbye-corona-hello-family 

 

 Curieus verbindt de buren van de Gentse bloemekeswijk via gedichten op de 

ramen.  
www.hln.be/gent/buren-uit-bloemekenswijk-maken-samen-raampoezie-huizen-worden-met-elkaar-

verbonden~a0e1b9d9/ 

 

 Dit Nederlandse initiatief bestaat al van voor Corona. Maar wint steeds 

meer aan populariteit tijdens deze epidemie. Plak een zwaaihandje in je 

raam als je graag door voorbij wandelende buren wordt begroet. 
https://zwaaisteen.nl/zwaaien-tijdens-corona-zwaaisteen/ 

 

4. Financieel boven water blijven ondanks corona 
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 Crowdfunding door  jeugdhuis Expo in Sint-Truiden. 

https://nl.ulule.com/expo-

coronial/?fbclid=IwAR3wXCgmhd25ZiYKMDGqJ4w8bk2iEXNutOvGf4Lue18idOQqvtNAFo8neoI 

 

 Afhaaldag in plaats van mosselsouper van Scouts Sint-Trudo in Sint-Truiden. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2KfeUtNTREEU0xj6eXKH-

28XQvyuaJOrEa9LDSyn0MXj3dA/viewform  

 

 Jeugdhuis Expo in Sint-Truiden verkocht hun stock aan drank en snacks in 

juni via Vaderdagmanden. 

 

 De jaarlijkse chirofuif van Chiro Wilduraantjes werd vervangen door een 

zomers pop-up café ‘Wildu iets drinken’  
https://chirowilduraantjes.be/nieuws/wildu-iets-drinken-en-startactiviteit 

 

 Chiro geeft tips om met de financiële impact van corona om te gaan.  

https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/financiele-situatie-van-je-groep 

 

 

5. Een vrijwilligerswerking in tijden van corona 

 

 Jeugdhuis ’t Biejke in Borgloon verhuist van locatie. Met een fotocollage aan 

het raam blikken ze terug op 40 jaar activiteiten. 
https://www.facebook.com/biejke/posts/2560026890957376 

 

 Staat je eigen vrijwilligerswerking op een laag pitje? Stimuleer je vrijwilligers 

zich in te zetten in andere projecten in je omgeving. Denk aan 

solidariteitsplatforms zoals Hasselt Helpt. Het houdt je vrijwilligers actief en 

ze leren nieuwe vaardigheden. 
https://www.hasselt.be/nl/hasselthelpt 

 

 Vrijwilligen kan ook ‘apart but together’. De textielherstellers van Repair café 

Diepenbeek naaiden schorten voor zorgpersoneel en deelden hun creaties 

met elkaar via watsapp. 

 

 Vormingplus Limburg lanceert binnenkort een digitaal vriendenboek voor 

vrijwilligersgroepen.  
https://www.vormingplus-limburg.be/post/vrienschapsboek-voor-verenigingen 
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 Blijf via website, facebookpagina en andere sociale media je vrijwilligers in 

de kijker zetten. Mooie foto’s van vroegere activiteiten, een interviewtje met 

een vrijwilliger over wat ze missen aan hun vrijwilligerswerk, … 

 

 Had je vrijwilligersgroep nog geen gesloten facebook- of watsappgroep 

waar ze contact kunnen houden. Dan is het nu het moment! Zorg zelf af en 

toe voor wat ‘leven’ op deze kanalen door een gesprek te starten.  

 

 Organiseer eens een koffieklets of café-avond via digitale weg. Het is 

waarschijnlijk niet voor iedereen weggelegd maar je doet er veel vrijwilligers 

plezier mee. Zorg voor een gespreksonderwerp. Of maak een quiz. Laat 

mondeling of via de chatfunctie vrijwilligers ook aangeven waar ze nood aan 

hebben. 

 

 Elke vrijwilligerswerking heeft wel werkjes die blijven liggen. Administratie, 

materiaalonderhoud, uitwerken van een nieuw initiatief, inspelen op een 

subsidieaanvraag… Bekijk eens welke vrijwilliger zich over een taak wil 

ontfermen. Sommige taken lenen zich ook om in groep en digitaal 

opgenomen te worden. 

 


