uitleenreglement feestelijkheden :
De verenigingen worden nog maar eens stiefmoederlijk
behandeld. Het vrijwilligerswerk wordt helemaal niet meer
gerespecteerd met dit beleid. Moet de stadskas nu gespijsd
worden op de rug van de verenigingen en de vrijwilliger. Ik
sta zelf met beide voeten in het verenigingsleven. Ik ben
bestuurslid en bezieler van de feestcommissie Keiem en ook
bestuurslid van de wielerclubs “Petit-Pariscomité en de
Keitrappers. In een vorig leven was ik K.LJ.-leider van
afdeling Beerst-Keiem.
Verenigingen dienen zelf het ontleende materiaal af te halen
tijdens de werkuren.
Dit is onbegonnen werk.
De
vrijwilliger is meestal een student of een werknemer en kan
bijgevolg moeilijk tijdens de werkuren het materiaal afhalen.
Bovendien beschikt niet iedereen over het nodige vervoer
voor het ontleende materiaal. Meestal zal de vereniging
beroep moeten doen op een landbouwer, zelfstandige of een
werknemer, die over een aanhangwagen beschikt en zich
kan vrijmaken tijdens de werkuren van de technische dienst.
Indien dit onmogelijk blijkt, moet men de materialen ter
plaatse laten brengen. Per rit 50 euro rekent de stad aan.
Maar voor de vereniging komt op 100 euro neer per
activiteit.
Reken en tel maar zelf eens : een bepaalde vereniging richt
jaarlijks een vijftal activiteiten in. Zij zijn telkens vragende
partij voor een podium. Niemand van de bestuursleden
beschikt over het nodige vervoer of kan zich vrijmaken
tijdens de werkuren van de stadsdiensten. Bijgevolg is men
genoodzaakt de materialen te laten vervoeren door de
stadsdiensten. Er is gewoonweg geen andere optie. Beste

vrienden(innen), voor deze vereniging komt dit neer op 500
euro. Dit is ronduit schandalig.
De tarieven voor het gebruik van de atletiekpiste hebben wij
ook niet goedgekeurd, omdat de verenigingen maar liefst 5
euro per uur dienden te betalen, terwijl de atletiekclub 2 euro
50 moet betalen voor een hele dag. Wat een discriminatie.
En wat dan gezegd over de afstand. Diksmuide is heel
uitgestrekt. Een vereniging van Lampernisse of Leke, die de
materialen moet afhalen in vergelijking met een vereniging
van het centrum. De verenigingen in de dorpen zijn nu nog
maar eens de grootste dupe!!!
Waar zijn de adviezen van de sport-, jeugd en culturele raad?
Nergens te vinden. Van een transparant beleid en respect
voor de adviesorganen gesproken.
50 euro per rit : dit impliceert ook heel wat administratief
werk. Is het sap de kolen waard? Enkel de verenigingen
worden financieel zwaar geraakt. Wat baat het nog
subsidies te voorzien voor de verenigingen, als je langs de
andere kant de verenigingen het leven zuur maakt!!!
Beste vrienden(innen), verenigingen zijn de hoeksteen van
onze maatschappij. Het brengt ook mensen onder elkaar.
Het sociale weefsel is in het leven van vitaal belang.
Vroeger was bijna iedereen kerkganger. Dit is vandaag de
dag naar mijn mening jammer genoeg een uitzondering
geworden. Maar hoe je het draait of keert, voor of tegen
kerk, de mensen van het dorp waren met zijn allen nog eens
samen en achter de mis werd er nog naarstig gepraat of werd
er een pintje gedronken. En iedereen kende iedereen en
vanuit dit oogpunt bloeide het verenigingsleven meestal.

De tijden zijn veranderd. In grote steden kent men in
sommige gevallen hun buur niet.
Echt schrijnend!
Bijgevolg hebben verenigingen meer dan vroeger nog hier
een cruciale rol, om mensen samen te brengen. Hoe
moeilijk is het niet geworden om vrijwilligers te vinden?
Kijk eens om je heen en het zijn meestal dezelfde mensen, die
zich ontfermen over het verenigingsleven. De visvijver wordt
alsmaar kleiner en kleiner. Het wordt ook steeds moeilijker
om als vrijwilliger te fungeren, door toedoen van de drukke
bezigheden.
En toch die vrijwilliger opzadelen of zou ik beter zeggen
pesten met dit uitleenreglement. Het uitleenreglement wordt
het failliet van de verenigingen.
Meer dan veertig verenigingen hebben terecht geprotesteerd
tegen dit vervloekte uitleenreglement. Een pluim op de hoed
van de dorpsraden en feestcommissies en toch wilt het huidig
beleid niet luisteren. Hun antwoord luidt als volgt : we
zullen het na een jaar evalueren, maar ondertussen blijft het
uitleenreglement een molensteen aan de nek van de
verenigingen.
Idee2006 zal samen met Hela, zich men hand en tand blijven
verzetten tegen dit vervloekte uitleenreglement. Meer zelfs,
Idee2006 garandeert jullie, indien wij zouden hebben deel
uitgemaakt van het beleid, dit uitleenreglement nooit in
voege was gekomen, zelfs al moest ik desnoods mijn veto
stellen. Nogmaals mensen, in alle nederigheid gezegd, ik
weet waarover ik praat, daar ik bijna dertig jaar meedraai in
het verenigingsleven.

Het is nog maar eens het levende bewijs dat het huidige
beleid geen respect heeft voor het vrijwilligerswerk.
Nochtans is het tijdens de verkiezingen door bepaalde
partijen helemaal anders verkondigd geweest.
De Diksmuidse verenigingen verdienen inderdaad beter!!!

