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Gent, 01 februari 2021.
Aan de Comités Lentefeesten en
Feesten Vrijzinnige Jeugd.
Beste collega’s,
Naar jaarlijkse gewoonte sturen we jullie in bijlage onze “Handleiding Lentefeest en Feest Vrijzinnige
Jeugd” door. Deze handleiding moet u in staat stellen op een overzichtelijke wijze uw afrekeningsdossiers
bij ons in te dienen en verder op te volgen. Deze handleiding is eveneens terug te vinden op de website
www.lentefeest.be .
Naar analogie met de voorafgaande jaren zal het bedrag dat boven op de bestelde rugzakken wordt
toegekend, 20,00 euro per deelnemende feesteling en per school bedragen.

De door de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen zijn geldig tot 01 maart 2021.
Gelet op de huidige, nog steeds stijgende lijn van de besmettingscijfers en de vooruitzichten van de
wetenschappers – experten kunnen we er quasi van uitgaan dat we in het eerste semester van 2021 niet
in de mogelijkheid zullen verkeren om, net zoals in 2020, de Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd op
onze gebruikelijke wijze te organiseren.
De comités hebben in de afgelopen maanden heel wat inspanningen gedaan om de feesten voor 2021 te
organiseren. Ook werden waarschijnlijk reeds kosten gedaan met het voornemen om alles in optimale
omstandigheden te kunnen laten verlopen.
Helaas zal moeten uitgekeken worden naar eventuele alternatieven, zoals bvb. het klassikaal organiseren
van de feesten, virtuele feesten, enz….
Mochten er geen feesten worden georganiseerd in 2021 zal er voor de reeds gedane kosten en eventuele
mogelijke annuleringskosten terug beroep kunnen worden gedaan op de IMD Oost-Vlaanderen. Gelieve
jullie afrekeningsdossiers, samengesteld zoals voorzien in onze handleiding door te sturen.
Misschien worden er feesten verplaatst en georganiseerd in de tweede helft van 2021. Geen enkel
probleem.
De IMD Oost-Vlaanderen zal instaan voor het betalen van de ingediende afrekeningsdossiers zoals
voorzien in onze handleiding.

De mogelijkheid bestaat eveneens dat feesten worden verplaatst naar 2022. Waarschijnlijk zullen we
hiervoor over voldoende financiële middelen kunnen beschikken zodat we ook hier de
afrekeningsdossiers kunnen betalen. Uitsluitsel hieromtrent zullen we pas hebben na het in het najaar
geplande overleg van de IMD Oost-Vlaanderen met de Provincie.
De Raad van Bestuur van de IMD stelt alles in het werk om iedereen voldoening te schenken. Nogmaals
onze dank voor jullie begrip, jullie inzet en doorzettingsvermogen in deze zeer bizarre, moeilijke
omstandigheden.
Indien jullie vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.
Denk voor jezelf en zorg voor elkaar!
Met vrijzinnige groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Wilfried Van der Borght
Voorzitter IMD Oost-Vlaanderen

Bijlage: Handleiding LF/FVJ

