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Beste vrijwilliger, 
 
 
We blijven de corona-evolutie op de voet volgen.  
Zo ook de recente veiligheidsraad van afgelopen woensdag. Daar werden geen extra maatregelen opgelegd voor de 
cultuur- en sportsector, waartoe wij behoren. 
Er is wel sprake van een barometer (per regio), maar aangezien dit nog niet uitgewerkt is, kunnen we hierover nog 
niets meer zeggen. 
 
We horen overal wat NIET meer mag, maar we blijven het leven van zijn beste kant zien en daarom focussen we op 
wat WEL nog kan en mag. 
Alle geplande activiteiten kunnen dus doorgaan: de startmomenten, de lessen lijndans, de lezingen en films van de 
OKRA-Academie.  
Uiteraard organiseren we dit volledig coronaproof en met de nodige richtlijnen voor onze deelnemers.  
 
Ook onze trefpunten blijven alert en organiseren wat mogelijk is. Er wordt nog steeds veel gesport in de buitenlucht 
en de weergoden blijven ons gelukkig nog steeds goedgezind. 
Nu de herfst in het land is, wordt er ook onderzocht wat mogelijk is binnen.  
 
Uiteraard moeten we de actualiteit blijven opvolgen. Hoe evolueert de pandemie in ons land, in onze gemeente en 
stad?  
Als de ontwikkelingen aanpassingen vragen, dan brengen we jullie daar meteen van op de hoogte.  
Zit je zelf met vragen of is iets niet duidelijk, weet dan dat we ter beschikking zijn van onze  
trefpunten. Contacteer ons dus zeker voor bijkomende inlichtingen of advies.  
 
We wensen jullie intussen een goede doorstart. 
Hou het veilig en gezond!  
 
Namens het OKRA-secretariaat, 
 
 
Els, Isabelle en Hannelore 
 
 
 

                    Weekbericht 
                    24 september 2020 

 



 

 

Samen bouwen we aan een mooi ledenprogramma 
 
Najaar 2020 in jouw trefpunt 
 
Corona heeft dit jaar heel wat roet in het eten gegooid in de programmatie van activiteiten in jullie 
trefpunt. In het voorjaar werden alle activiteiten geannuleerd. Tijdens de zomer werden in heel wat 
trefpunten sportactiviteiten heropgestart.  
 
Maar wat met het najaar in jullie trefpunt?  
 
Je trefpunt organiseert WEL activiteiten dit najaar: 

 Consulteer de verschillende fiches in verband met 
heropstart op de OKRA-website! 

 Organiseer de activiteit coronaproof. 
 Zorg voor een goede promotie van je activiteit:  

o Eigen nieuwsbrief van je trefpunt 
o Facebookpagina van je trefpunt 
o Flyer die je verspreidt 
o Buurt- of dorpskrantje 

 Vul je eigen programma aan met de regionale activiteiten zoals film, OKRA-Academie, lijndans, … 
(zie verder) 
Zorg mee voor een goede bekendmaking van deze regionale activiteiten onder jullie leden. 

o De flyers die we meesturen met de Weekberichten kunnen jullie hierin ondersteunen.  
o Deel de aankondigingen op de facebookpagina (en vindt ze leuk) van de regio. Op die 

manier promoot je mee het regionale aanbod en maak je dit bekend aan de eigen 
trefpuntleden.  
Zoekterm op facebook: OKRA regio Ieper 

 
Je trefpunt organiseert GEEN activiteiten dit najaar: 
Ziet je trefpunt het nog niet zitten om dit najaar de activiteiten te heropstarten, omwille van verschillende 
redenen, dan nog kun je de OKRA-leden een beperkt programma aanbieden.  
 

 Stel een nieuwsbrief op naar de leden van je trefpunt. Vermeld hierin dat er op dit moment nog 
geen trefpuntactiviteiten doorgaan, maar dat je hen toch op de hoogte wil brengen van enkele 
regionale activiteiten waar ieder OKRA-lid welkom is.  

 Zorg mee voor een goede bekendmaking van deze regionale activiteiten onder jullie leden. 
o De flyers die we meesturen met de Weekberichten kunnen jullie hierin ondersteunen.  
o Deel de aankondigingen op de facebookpagina (en vindt ze leuk) van de regio. Op die 

manier promoot je mee het regionale aanbod en maak je dit bekend aan de eigen 
trefpuntleden.  
Zoekterm op facebook: OKRA regio Ieper 
 

Op die manier komen we toch tot een aangepast najaarsprogramma voor al onze leden! 
 
 
 
 
Het is belangrijk dat we samen zorgen voor een zo compleet mogelijk programma: trefpunt, buurtrefpunt, 
regio, provincie … 



 

 

Samenwerken is elkaar versterken! We zijn geen concurrenten van elkaar! Zeker als we nieuwe leden willen 
aantrekken en behouden. 
 
Een overzicht van de regionale activiteiten in de komende weken vind 
je verder in deze nieuwsbrief.  
 
 
werkjaar 2021 in jouw trefpunt       
 
Je hebt ongetwijfeld al nagedacht over het jaarprogramma 2021 voor jouw trefpunt. Misschien is je 
trefpuntteam volop aan het voorbereiden en plannen. Of heel misschien is de programmatie al volledig 
klaar? 
Ook voor 2021 kan je rekenen op een mooi regionaal en provinciaal programma dat openstaat voor al 
jullie leden.  
Neem deze activiteiten ook op in jullie jaarprogramma! Want zoals we hierboven al vermeldden:  
Samenwerken is elkaar versterken! 
 
Primeur! 
Om nu reeds tegemoet te komen aan de opmaak van jullie jaarprogramma sturen we in absolute primeur 
het culturele programma 2021.  
Deze powerpoint sturen we door in PDF (zie bijlage).  
 
Gebruik je de powerpoint graag tijdens een ledenbijeenkomst (nieuwjaarsontmoeting, ledenvergadering, 
…) of een teamoverleg?  
We sturen de powerpoint door via We transfer (opgelet: de link is slechts 1 week geldig!).  
 
Bij de volgende weekberichten sturen we dan deel 2: het jaarprogramma sport 2021. 
 
 
Lidmaatschap 2021 - lidkaarten 
 
Schakel en Sport-je-Fit zijn momenteel in druk en worden eind deze maand verwacht in je trefpunt. Daarin 
lees je meer over het lidmaatschap en de nieuwe lidkaarten 2021. 
Wat is er nieuw?  
 
Type lidkaarten: 
 
Elk OKRA-lid ontvangt bij hernieuwing een NIEUWE lidkaart. Deze lidkaart is een geplastificeerde kaart, die 
bevestigd wordt op een individuele brief. Jaarlijks wordt deze lidkaart vernieuwd.  
Vanaf nu werken we dus NIET meer met de Qualietlidkaart en de jaarstickers.  
 
Alle leden die ook sportlidmaatschap betalen, ontvangen daarbovenop een persoonlijke ‘sportlidkaart’. 
Ook dit is een geplastificeerde kaart, met een individuele brief. De sportlidkaart wordt ook jaarlijks 
vernieuwd. 
Een sportend OKRA-lid, zal dus twee lidkaarten krijgen! 
 
Op de begeleidende brief en op de ommezijde van de kaart zal een sponsor staan. Dit is een bewuste 
keuze omdat deze hele vernieuwingsoperatie dan geen meerkost is voor OKRA en OKRA-SPORT+.  
 
Periode van lidgeldhernieuwing uitgebreid: 



 

 

 
OKRA vzw begrijpt dat het nu uitzonderlijke tijden zijn en dat het niet evident is om langs te gaan bij alle 
leden om het lidmaatschap te hernieuwen.  
Dat gaat vaak gepaard met een huisbezoek, maar dat is nu niet aan te raden. 
Leden aanmoedigen om het lidgeld over te schrijven, zou een oplossing kunnen zijn, maar niet alle 
besturen en/of leden zijn hiervoor te vinden.  
 
Om tegemoet te komen aan de vele verzuchtingen vanuit onze trefpunten in Vlaanderen, heeft OKRA vzw 
beslist om de periode van de lidmaatschapshernieuwing uit te breiden. 
Normaal hernieuwen we de lidmaatschappen tussen oktober ’20 en eind januari ’21.  
Deze periode wordt nu uitgebreid tot eind maart ’21. Dat stelt onze trefpunten in de mogelijkheid om pas 
vanaf december/januari te starten met deze operatie.  
 
 
OKRA-SPORT+  
 
Hieronder volgen een aantal berichten in verband met de sportwerking. 
 

 We adviseren al onze sportclubs die groepsactiviteiten (tot max. 50 pers) organiseren, om steeds 
het attest op zak te hebben dat men een erkende sportclub is binnen de federatie OKRA-SPORT+. 
Dat is het bewijs dat je met meer dan 10 personen (dit is de privé-regel) mag sporten. Bij twijfel of 
controle van de bevoegde instanties is er dan geen discussie mogelijk.  
Het formulier bezorgen we als bijlage met dit weekbericht! 
 

 Heeft jouw trefpunt een jaarcontract met Unisono (nieuwe naam van SABAM) voor de werking van 
je dansclub? Dan hebben we goed nieuws!  
OKRA-SPORT+ heeft onderhandeld met Unisono en je kan nu een deel van het jaarbedrag 
terugkrijgen omdat de danswerking meer dan 6 maanden stil lag. 
Hoe doe je dit? Hieronder lees je de werkwijze. 
 
Trefpunten die hier gebruik van willen maken moeten een e-mail sturen naar 
info@unisono.be met vermelding van: 
 
- de periode waarin de activiteiten zijn weg gevallen (vb van 14 maart tot 1 september)  
- hun klantennummer  

Unisono zal dan het verschil crediteren. 
 
 
Komende activiteiten  
 
OKRA-Academie IEPER - Stadsschouwburg Ieper  
 
Donderdag 08/10/2020:  Bart Dessein - Politiek in China  
Donderdag 26/11/2020:  Mark Elchardus – De solidariteitsgedachte onder druk                  
Donderdag 10/12/2020:  Magda Devos – Over namen en familienamen  
 
 
 
 
OKRA -Academie KORTRIJK – Theatercentrum Zwevegem 



 

 

 
Dinsdag 13/10/2020: Sabine De Vos – Traliemama’s 
Dinsdag 10/11/2020: Mark Elchardus – De solidariteitsgedachte onder druk 
Dinsdag 08/12/2020:  Magda Devos – Over namen en familienamen  
 
Voor de voordrachten van de OKRA-Academie is vooraf inschrijven noodzakelijk.  
(inschrijfformulier in bijlage) 
 
 
Filmaanbod 
 
IEPER - Locatie: Stadsschouwburg Ieper, telkens om 14u, 7euro/pp 
 
29 oktober: Women at war 
3 december: Ballon 
 
KORTRIJK – Locatie: Budascoop Kortrijk, telkens om 14u, 7,5 euro/pp 
 
15 oktober: Corpus Christi 
Andere data: 19 november, 17 december 2020 - 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 april 2021 
 
Regionale quiz  
 
Regioquiz 2020: 
We hebben het reeds vermeld in de vorige weekberichten: de regioquiz van 19 november 2020 is 
geannuleerd. Het is de bedoeling dat het quizmateriaal ter beschikking wordt gesteld in de vorm van een 
digitale quiz waar iedereen aan kan deelnemen.  
Meer info volgt in het OKRA Magazine van november. 
 
Regioquiz 2021: 
De regionale voorrondes gaan door op donderdag 25 november 
2021. In 2022 volgt dan de nationale quiz.   
 
 
OKRA behartigt uw belangen! 
 
Noodfonds voor socio-culturele verenigingen 
De Vlaamse overheid voorzag 87 miljoen euro voor de lokale overheden om te kunnen gebruiken om 
sport-, jeugd- en cultuurverenigingen te ondersteunen in deze corona-crisis. 
De lokale overheid beslist autonoom hoe zij dit geld zullen toekennen aan de verschillende entiteiten 
(jeugd, sport, cultuur). Meestal verloopt dit vlot. 
 
Er bereiken ons echter ook signalen van steden die OKRA niet erkennen als socio-culturele vereniging 
omdat men niet tot de cultuurraad, maar wel tot de seniorenraad behoort.  
OKRA-studiedienst stelde een brief op om dit pijnpunt aan te kaarten. Je vindt hem in bijlage, samen met 
de OKRA-erkenning door het ministerie Cultuur. 
 
 
 
Sommige OKRA-SPORT+-trefpunten zijn ook vertegenwoordigd in de sportraad. Van daaruit kan men 



 

 

mogelijk ook mee genieten van een deel van deze extra subsidie vanuit het noodfonds.  
 
Met dit bericht, vestigen we graag jullie aandacht op dit noodfonds dat extra lokale middelen voorziet in 
jouw stad of gemeente. 
 
Hieronder sommen we per stad/gemeente op welk bedrag van het Vlaamse Noodfonds naar de 
stad/gemeente komt. 
Elke gemeente/stad kan autonoom beslissen hoe ze dit bedrag besteden en over welke termijn. 
Toch is het zeker aangewezen om het gesprek hierover aan te vatten in de seniorenadviesraad. 
Dit budget is bedoeld om het lokale verenigingsleven te ondersteunen in deze coronatijden. 
 
Ieper 546 126,77€ Anzegem 168 183,87€ 
Langemark-Poelkapelle 88 979,37€ Avelgem 109 492,26€ 
Zonnebeke 142 407,49€ Deerlijk 132 217,75€ 
Wervik 225 050,88€ Harelbeke 276 721,54€ 
Vleteren 32 918,15€ Kortrijk 1 368 485,10€ 
Alveringem 76 614,21€ Kuurne 145 076,37€ 
Heuvelland 86 996,83€ Lendelede 78 098,52€ 
Mesen 61 124,85€ Spiere-Helkijn 27 325,59€ 
Poperinge 223 878,45€ Waregem 557 416,76€ 
  Wevelgem 449 489,82€ 
  Zwevegem 270 845,30€ 
 
Deze middelen komen bovenop de reguliere middelen/subsidies. Vraag ernaar via de erkende advies- en 
inspraakorganen in je stad of gemeente. Jullie hebben immers recht op een deel van de koek.  
 
We zijn ook blij te horen dat veel steden en gemeenten het verenigingsleven een warm hart toedragen. De 
voorziene subsidies worden toch uitbetaald (zelfs al vielen de activiteiten weg), men kan tijdelijk gratis 
gebruik maken van de lokalen, … enz.  
 
  
Op zoek naar een leuke OKRA-attentie?  
 
Daar zit muziek in! 
 
OKRA vzw viert in 2021 haar 65-jarig bestaan. Niemand minder dan Michiel De Meyer zingt het nieuwe 
OKRA-lied ‘Samen gaan we ‘r voor’ in. OKRA brengt dit OKRA-lied, samen met een karaoke-versie uit op CD. 
Een absoluut hebbedingetje voor al onze leden en dit voor slechts 2 euro/stuk. Het ideale kerst- of 
nieuwjaarscadeautje! Te bestellen op ons secretariaat tegen ten laatste eind oktober 2020.  
 

Ledenvoordelen in de kijker: je lidkaart is geld waard 

 

Wist je dat-jes 
 
Michiel De Meyer brengt een aangepaste versie van dit lied ook uit als 
Vlaamse schlager en hoopt hiermee de harten van alle muziekliefhebbers 
te veroveren.   
 
Op het OKRA-lied wordt een nieuwe OKRA-lijndans aangeleerd tijdens 
onze cursussen lijndans.  
 

 

 



 

 

 Op vertoon van je lidkaart, krijg je op maandag 9 november 2020 gratis toegang tot de jaarbeurs 
van Roeselare + op de gratis infosessie met notaris, mevr. Sabine Vanlerberghe.  
Op vraag van OKRA West-Vlaanderen verzorgt ze er een uiteenzetting over de recente wijzigingen 
in het erfenis- en successierecht. Ze licht er eveneens toe wat de zorgvolmacht is. Een boeiende 
uiteenzetting die je niet mag missen. Om 15u45 start deze infosessie, in de conferentiezaal. Vooraf 
inschrijven is niet nodig!  
 

 Voordelen geldig tot 31 december 2020 uit het bonnenboekje.  
 Dille en Kamille: 15% korting 
 Fun: 10% korting op speelgoed en cadeautjes 
 Torfs: 10% korting op de dames- en herencollectie (geldig tot 30/11/2020) 
 Hubo: 15% korting op 1 ticket 

 
 De overige 21 ledenvoordelen uit het bonnenboekje zijn langer geldig.  

Vanaf dit weekbericht, zetten we ze graag één voor één in de kijker in onze weekberichten.  
 

 Er zijn ook enkele ledenvoordelen die enkel vermeld staan op de website. 
Met deze link, kom je op de informatie. https://www.okra.be/ledenvoordelen  
 

  


