
Beste vrijwilligers, 
 
We ervaren dat er nog steeds heel wat vragen zijn over het al dan niet annuleren van de OKRA-activiteiten in je 
trefpunt. 
 
Enkele voorbeelden 
* Mogen we in open lucht wel nog samenkomen? (vb. wandelgroep, fietsgroep) 
* Wie zal de geleden schade dekken bij het afgelasten van een lentefeest/Paasfeest? 
* Wat is onze verantwoordelijkheid als we onze activiteit wel laten doorgaan? 
* Worden de activiteiten van april ook afgelast? Hoe lang zal het duren? 
 
We geven graag nog even de richtlijnen mee van OKRA vzw (deze zijn afgetoetst bij o.a. onze verzekering DVV) 
en hopen hiermee antwoorden te formuleren op jullie vragen. 
 
1. OKRA VZW stuurt aan op het opschorten/uitstellen van ALLE activiteiten met leden en vrijwilligers en dit al 
zeker tot eind maart. 
ALLE activiteiten = zowel in zaal als in open lucht, met kleine of grote groepen, met leden en met vrijwilligers…  
Dit betekent: geen activiteiten voor leden, maar ook geen bestuursvergaderingen, ed.  
Van zodra hier iets aan wijzigt, zal OKRA hierover communiceren.  
Dit geldt zeker al tot eind maart, later deze maand zal er opnieuw geëvalueerd worden (in samenspraak met 
viroloog Van Ranst en de overheid) of deze maatregel al dan niet in april moet verder gezet worden.  
 
2. Na raadpleging van onze verzekeraar DVV kunnen het volgende meegeven. 
Geen enkele verzekering dekt deze overmacht ten gevolge van een epidemie. Het is dus heel belangrijk om contact 
te nemen met de leveranciers waar jullie een contract mee hebben (vb animatie, traiteur, busfirma, zaalverhuur, 
restaurant,…) en onderling te bespreken wat mogelijk is om de schade in te perken.  
We adviseren om de activiteit (waar je schade zou bij lijden) uit te stellen naar latere datum. Dit kan voor veel 
leveranciers een oplossing zijn.  
vb. kan je het lentefeest van maart organiseren in vb mei?  
vb. kan je de dagreis verplaatsen naar het najaar? 
vb. kunnen we met de traiteur al afspraken maken voor binnen enkele weken? 
 
3. Ben ik als vrijwilliger/bestuurder in mijn trefpunt verantwoordelijk als we dit toch laten doorgaan? 
Het is zeker dat je als trefpunt een risico neemt. Hoe groot, dat kan niemand inschatten. Maar het heeft zeker 
gevolgen… 
DVV en alle andere verzekeringsmaatschappijen wijzen op het ‘zorgvuldigheidsprincipe’. 
Wat betekent dit? 
De overheid geeft een advies, dit is geen verbod. Maar de verzekering verwacht dat je als ‘organisator’ zorgvuldig 
omgaat met een advies van de overheid en dat je dit ook ter harte neemt.  
De verzekering wijst erop dat, ingeval je er op jouw activiteit toch een besmetting zou zijn en dat familie van het 
slachtoffer juridische stappen zou ondernemen naar de ‘organisatoren’, dat de verzekering het 
‘zorgvuldigheidsprincipe’ kan hanteren om de dekking te minimaliseren.  Als je toch organiseert, sla je het 
advies van de overheid dus in de wind en heb je niet zorgvuldig gehandeld.  
 
Deze argumentatie is voor OKRA VZW een reden te meer om de advies van de overheid heel strikt op te volgen.  
OKRA vzw vraagt met aandrang aan alle regio’s en de 1100 plaatselijke trefpunten om dit overheidsadvies zeer 
strikt toe te passen en over te gaan tot een algemene afgelasting van alle activiteiten.   
 
4. Kan de lokale overheid onze activiteit verbieden? 
Ga je in tegen het advies van de overheid en OKRA en je organiseert toch een activiteit, dan is het mogelijk dat 
jouw activiteit op politiebevel stil gelegd wordt of verboden wordt. De overheid heeft de bevoegdheid 
overgedragen aan de gouverneurs en de lokale burgemeesters om te waken over het welzijn van de inwoners. Zo 
werd in Vlaanderen een OKRA-activiteit, die tegen alle regionale en nationale adviezen toch ging doorgaan, met de 
politionele bevoegdheid van de Burgemeester stopgezet! Een duidelijker signaal kan niet gegeven worden! 
Uitstellen is het enige advies.  

We danken jullie voor het correct opvolgen van deze richtlijnen. 
Het is een blijk van mede-verantwoordelijkheid in het kader van het preventiebeleid naar de oudste 
bevolkingsgroep en onze ledengroep in het bijzonder.  Deze groep is immers het meest kwetsbaar bij besmetting en 
ziekte door het Corona-virus. Het is cruciaal om onze doelgroep extra af te schermen van mogelijke besmettingen.  
 
We begrijpen dat deze maatregelen ingrijpend zijn voor jullie trefpuntwerking en extra kopzorgen meebrengen, 



maar we rekenen op jullie loyauteit ten aanzien OKRA-vzw.  
 
We zijn steeds bereid tot verdere inlichtingen/advies bij vragen of onduidelijkheden.  
Je kan terecht op het kantoornummer 056 52 63 40 of op gsm (Hannelore) 0478 88 23 37. Ook mails worden 
opgevolgd (ook in het weekend). 

Met vriendelijke groeten,  

 
 

 

Hannelore Lapauw 
Regiodirecteur 

OKRA Ieper en Kortrijk  

Vzw OKRA, Trefpunt 55+ 
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