
 
 
 

        Januari 2021, 

Geacht lid, goede vriend/vriendin, 

 

Vanuit het oogpunt van onze financiële toestand was 2020 helemaal geen slecht jaar. Onze 

inkomsten bleven stabiel.  Maar doordat het gros van onze activiteiten noodgedwongen 

wegviel, was de uitgavenkant veel beperkter dan anders. Gevolg een ruim batig saldo. Zijn 

we daar gelukkig mee? Zeker en vast niet. Gaan we dit verantwoord gebruiken van zodra we 

kunnen. Zeker en vast wel.  

Betekent dat nu dat we – dankzij de ruime buffer – zorgenvrij met onze geldmiddelen kunnen 

omspringen? Neen want we weten nu al dat we met  serieuze uitdagingen en de daaruit 

voorvloeiende extra kosten zullen geconfronteerd worden. 

Waar zitten de knelpunten?  Vooreerst is daar nog altijd covid-19. Ondanks dat het 

vaccinatieprogramma beloftevol oogt is het nog altijd niet duidelijk vanaf wanneer en vooral 

onder welke voorwaarden we terug activiteiten zullen kunnen organiseren. Opgelegde 

beperkingen qua capaciteit en/of extra voorzieningen zullen zeker en vast een weerslag 

hebben op de kostprijs van een activiteit. 

Eigenlijk los van de coronaperikelen blijven we, nu we niet meer kunnen rekenen op Extra 

Time in Hoboken, vragende partij voor nieuwe locaties om onze grotere manifestaties in 

onder te brengen. Vermits we toch altijd proberen de bereikbaarheid zowel met de wagen als 

met het openbaar vervoer in ’t oog te houden, weten we nu al dat dit niet gemakkelijk noch 

goedkoop zal zijn.  

Een derde factor, maar een die we nog jaren gaan meeslepen is het verkeersinfarct 

Antwerpen en de werken die men gaat ondernemen om dat probleem op te lossen. 

Decentralisatie van een aantal activiteiten zou hier een oplossing kunnen zijn, maar ook dat 

heeft een kostenplaatje. 

Budgetteren is dus zeker aan de uitgavenkant een moeilijke kwestie. Qua inkomsten kunnen 

we gelukkig blijven rekenen op een bijdrage vanuit het Sociaal Fonds KBC en op een 

jaarlijks lidgeld betaald door een beperkt aantal leden waarvoor we geen subsidies 

ontvangen En … in het verleden op een vrijwillige bijdrage van meerdere van onze leden. Al  

beseffen we terdege dat een dergelijke vraag in het licht van het positief saldo van 2020 

geen evidentie is. 

Maar geheel vrijblijvend durven wij dan toch ook voor 2021 een beroep doen op je 

vrijgevigheid zodat de werking van onze Kring verzekerd is en blijft. 

Je overschrijving op onze rekening BE85 4097 5200 8106  met melding: “Vrijwillige Bijdrage 

2021” wordt dan ook meer dan in dank aanvaard. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het Kringbestuur.      Roger Wouters, voorzitter 


