Alles over de versoepelingen van de corona-maatregelen, CO2-meters en ZukZuk!

Versoepelingen corona-maatregelen
Op vrijdag 4 juni is het Ministerieel Besluit verschenen dat de spelregels kadert omtrent
de versoepelingen over het samenkomen in een culturele context. Vanaf 9 juni mogen
we weer “verenigen” en dat geldt uiteraard ook voor film- en fotoclubs. Interessant om
deze even van naderbij te bekijken! Onze belangenbehartiger De Federatie heeft een
mooi overzicht gemaakt van de geldende maatregelen. Neem zeker een kijkje op:
https://www.defederatie.org/nieuws/corona-cultuur-wat-zijn-de-huidige-maatregelenupdate-1-maart-2021

Verluchting in een binnenruimte blijft belangrijk. Indien het in de ruimte van jouw club
mogelijk is om de ramen constant open te laten tijdens de activiteit, doe dit dan zeker!
Indien dit niet het geval is, is het plaatsen van een CO2-meter niet verplicht maar wordt
dit in principe wel aangeraden. Uitzondering is wanneer er eten en drinken aangeboden
wordt, dan moet het horeca-protocol gevolgd worden en is een CO2-meter wél
verplicht…
Via De Federatie en Scwitch kunnen we door een samenaankoop CO2-meters aan een
goedkoper tarief aanbieden. Indien je hier interesse in hebt, mag je dit steeds laten
weten via dit formulier.

Hoe kan BREEDBEELD verder helpen?
De heropstart van een vereniging kan uitdagend zijn. BREEDBEELD wil jullie daar bij
helpen! Vul via deze link in hoe we jouw vereniging volgens jou kunnen helpen bij de
heropstart.

ZukZuk
ZukZuk, een non-profit online-platform dat offline mensen en verenigingen wil
verbinden, lanceert in de periode van 1 tot 10 oktober een tiendaagse van cultuur en
ontmoeting. Organiseert jouw club een activiteit gedurende die periode? Profiteer mee
van de mediacampagne die ZukZuk eind september lanceert om lokale organisaties en
initiatieven te (her)ontdekken. Zet jouw activiteit online op de Uit-agenda met naast de
tag "BREEDBEELD" ook de tag "Samenveerkrachtig". Zo verschijnt jouw activiteit zowel
op de Uit-agenda als op de sites van BREEDBEELD en ZukZuk!

UBO-register - herinnering
Zoals in een vorige mailing gemeld, is de deadline voor het aanvullen van bewijsstukken
in het UBO-register 31 augustus 2021. Enkel verplicht voor vzw’s uiteraard. Feitelijke
verenigingen hoeven dit niet te doen (aangezien zij geen UBO-register hebben).

Beste groeten,
Het BREEDBEELD-team

