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1 Identificatiegegevens van uw vereniging  

 

1. Naam van de vereniging:  

2. Type van vereniging (keuze): 

 Sociaal-cultureel 

 Cultureel  

 Noord-zuid 

 Jeugd 

 Sport  

 andere  

3. Jaar van oprichting vereniging 

4. Deeldorp(en) waarin de vereniging actief is: 

 “heel Hoogstraten” 

 Hoogstraten 

 Meer 

 Meerle 

 Meersel-Dreef 

 Minderhout 

 Wortel 

 

5. Naam van contactpersoon 

6. Telefoonnr. van contactpersoon  

7. E-mail van contactpersoon  

8. Website van vereniging  

9. Is de vereniging aangesloten bij een overkoepelende vereniging?  

 Neen  ja: welke?  

10. Op welke manier wordt de vereniging gefinancierd 

 Subsidies 

 Lidgelden 

 Verkoop / evenementen  

 Donaties 

 Andere   

11.  Wil u nog bijkomende informatie over uw vereniging meegeven?  
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2 Aard van de activiteiten en werking van de vereniging 

2.1 Leden  

1. Hoe is het verloop van het ledenaantal gedurende de laatste 5 jaar?   

 2012 2013 2014 2015 2016 

ledenaantal      

 

2. Wat zijn de verwachtingen inzake het ledenaantal voor de komende jaren?  

 Status quo  stijging, aantal:  daling, aantal:  

 

3. Leeftijdsverdeling leden in 2016  Druk dit bij benadering uit in % van het ledenaantal 2016 

leeftijdsklasse % ledenaantal 

-12 jaar  

13 t.e.m. 18 jaar  

19 t.e.m. 24 jaar  

24 t.e.m. 55 jaar  

+ 55 jaar  

 

4. Wat is de woonplaats van de leden? Druk dit bij benadering uit in % van het ledenaantal 2016 

 

2.2 Activiteiten  

Geef een zo duidelijk mogelijk beeld van de verschillende weerkerende activiteit(en) van uw 
vereniging:  

activiteit locatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoogstraten Meer Meerle Meersel-
dreef 

Minderhout Wortel Buiten  

Hoogstraten 

% ledenaantal        
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Vul aub voor de activiteiten die in het kader van dit onderzoek naar ruimtegebruik het relevantste zijn 
hieronder per activiteit een gedetailleerder deelformulier in. 

Activiteit 1 

Omschrijving: 

Type van de activiteit: Frequentie van de activiteit: 

Vergaderen  Jaarlijks 

Repetitie Een aantal keer per jaar: 

Cursus  Maandelijks 

Podiumactiviteit Wekelijks 

Expositie Dagelijks  

Lezing Permanent  

Workshop – atelier 

Andere  

Wat is het gemiddeld aantal leden/helpers dat aanwezig is op de activiteit? 

Wat is hun herkomst? Druk dit bij benadering uit in % van het aantal aanwezige leden/helpers. 

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-dreef Minderhout Wortel Buiten Hoogstraten 

Met welk vervoersmiddel komen die naar de activiteit? 
Vink aan en druk daaronder, indien gekend, in % uit hoeveel van de leden/helpers zich zo verplaatsen. 

te voet met de fiets  met de auto met openbaar vervoer anders: 

Wat is het gemiddeld aantal (externe) deelnemers/bezoekers? 

Wat is hun herkomst? Druk dit bij benadering uit in % van het aantal deelnemers/bezoekers. 

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-dreef Minderhout Wortel Buiten Hoogstraten 

Met welk vervoersmiddel komen die naar de activiteit? 
Vink aan en druk daaronder, indien gekend, in % uit hoeveel van de deelnemers/bezoekers zich zo verplaatsen. 

te voet met de fiets  met de auto met openbaar vervoer anders 

Wat is het gemiddeld aantal leden/helpers én deelnemers/bezoekers dat 

gelijktijdig aanwezig is op de activiteit? 

Ervaart u problemen met mobiliteit tijdens deze activiteit?  

Voeg gerust nog opmerkingen of extra toelichting toe: 
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Activiteit 2 

Omschrijving: 

Type van de activiteit: Frequentie van de activiteit: 

Vergaderen  Jaarlijks 

Repetitie Een aantal keer per jaar: 

Cursus  Maandelijks 

Podiumactiviteit Wekelijks 

Expositie Dagelijks  

Lezing Permanent  

Workshop – atelier 

Andere  

Wat is het gemiddeld aantal leden/helpers dat aanwezig is op de activiteit? 

Wat is hun herkomst? Druk dit bij benadering uit in % van het aantal aanwezige leden/helpers. 

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-dreef Minderhout Wortel Buiten Hoogstraten 

Met welk vervoersmiddel komen die naar de activiteit? 
Vink aan en druk daaronder, indien gekend, in % uit hoeveel van de leden/helpers zich zo verplaatsen. 

te voet met de fiets  met de auto met openbaar vervoer anders: 

Wat is het gemiddeld aantal (externe) deelnemers/bezoekers? 

Wat is hun herkomst? Druk dit bij benadering uit in % van het aantal deelnemers/bezoekers. 

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-dreef Minderhout Wortel Buiten Hoogstraten 

Met welk vervoersmiddel komen die naar de activiteit? 
Vink aan en druk daaronder, indien gekend, in % uit hoeveel van de deelnemers/bezoekers zich zo verplaatsen. 

te voet met de fiets  met de auto met openbaar vervoer anders 

Wat is het gemiddeld aantal leden/helpers én deelnemers/bezoekers dat 

gelijktijdig aanwezig is op de activiteit? 

Ervaart u problemen met mobiliteit tijdens deze activiteit?  

Voeg gerust nog opmerkingen of extra toelichting toe: 
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Activiteit 3 

Omschrijving: 

Type van de activiteit: Frequentie van de activiteit: 

Vergaderen  Jaarlijks 

Repetitie Een aantal keer per jaar: 

Cursus  Maandelijks 

Podiumactiviteit Wekelijks 

Expositie Dagelijks  

Lezing Permanent  

Workshop – atelier 

Andere  

Wat is het gemiddeld aantal leden/helpers dat aanwezig is op de activiteit? 

Wat is hun herkomst? Druk dit bij benadering uit in % van het aantal aanwezige leden/helpers. 

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-dreef Minderhout Wortel Buiten Hoogstraten 

Met welk vervoersmiddel komen die naar de activiteit? 
Vink aan en druk daaronder, indien gekend, in % uit hoeveel van de leden/helpers zich zo verplaatsen. 

te voet met de fiets  met de auto met openbaar vervoer anders: 

Wat is het gemiddeld aantal (externe) deelnemers/bezoekers? 

Wat is hun herkomst? Druk dit bij benadering uit in % van het aantal deelnemers/bezoekers. 

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-dreef Minderhout Wortel Buiten Hoogstraten 

Met welk vervoersmiddel komen die naar de activiteit? 
Vink aan en druk daaronder, indien gekend, in % uit hoeveel van de deelnemers/bezoekers zich zo verplaatsen. 

te voet met de fiets  met de auto met openbaar vervoer anders 

Wat is het gemiddeld aantal leden/helpers én deelnemers/bezoekers dat 

gelijktijdig aanwezig is op de activiteit? 

Ervaart u problemen met mobiliteit tijdens deze activiteit?  

Voeg gerust nog opmerkingen of extra toelichting toe: 
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3 Huidig ruimte- en infrastructuurgebruik 

Geef weer welke infrastructuur/ruimte/locaties de vereniging gebruikt voor de activiteiten. Vul 
daarvoor hieronder per gebruikte locatie een deelformulier in.  

Locatie 1 

Naam 

Adres 

Welke activiteit(en) vinden plaats op deze locatie? 

Frequentie gebruik: permanent dagelijks wekelijks maandelijks aantal keer per 
jaar: 

Eigenaar: eigen eigendom  gemeente kerkfabriek/ 
parochie 

privaat andere: 

Wordt de infrastructuur ook door anderen gebruikt? nee ja 

Zo ja, door: 

Is er aan het gebruik van deze locatie een kostprijs verbonden? nee ja 

Zo ja, wat is het tarief? 

Beschikt deze locatie over specifieke infrastructuur of uitrusting  die noodzakelijk is voor de 
activiteiten?  

nee ja. Zo ja, welke?: 

Heeft de vereniging zekerheid, op een termijn van 5 
jaar, over het gebruik van deze locatie? 

 nee ja 

Bent u tevreden over deze locatie ?   nee ja 

Wat zijn de troeven van deze locatie? (bijv. uitrusting, goede ligging, vlotte bereikbaarheid,...) 

Wat zijn de knelpunten van deze locatie? (bijv. weinig ruimte, slechte ligging, niet uitgerust,...) 

Ervaart u problemen met mobiliteit op deze locatie ? (bereikbaarheid, parking,…) 
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Locatie 2 

Naam 

Adres 

Welke activiteit(en) vinden plaats op deze locatie?  

 

 

 

Frequentie gebruik: permanent dagelijks wekelijks maandelijks aantal keer per 
jaar:         

Eigenaar: eigen eigendom        gemeente kerkfabriek/ 
parochie 

privaat andere: 

Wordt de infrastructuur ook door anderen gebruikt? nee ja 

 Zo ja, door:  

Is er aan het gebruik van deze locatie een kostprijs verbonden?  nee ja 

 Zo ja, wat is het tarief?  

 

Beschikt deze locatie over specifieke infrastructuur of uitrusting  die noodzakelijk is voor de 
activiteiten?  

 nee ja. Zo ja, welke?: 

 

Heeft de vereniging zekerheid, op een termijn van 5 
jaar, over het gebruik van deze locatie? 

 nee ja 

Bent u tevreden over deze locatie ?   nee ja 

Wat zijn de troeven van deze locatie? (bijv. uitrusting, goede ligging, vlotte bereikbaarheid,...)   

 

 

Wat zijn de knelpunten van deze locatie? (bijv. weinig ruimte, slechte ligging, niet uitgerust,...) 

 

 

 

Ervaart u problemen met mobiliteit op deze locatie ? (bereikbaarheid, parking,…) 
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Locatie 3 

Naam 

Adres 

Welke activiteit(en) vinden plaats op deze locatie?  

 

 

 

Frequentie gebruik: permanent dagelijks wekelijks maandelijks aantal keer per 
jaar:         

Eigenaar: eigen eigendom        gemeente kerkfabriek/ 
parochie 

privaat andere: 

Wordt de infrastructuur ook door anderen gebruikt? nee ja 

 Zo ja, door:  

Is er aan het gebruik van deze locatie een kostprijs verbonden?  nee ja 

 Zo ja, wat is het tarief?  

 

Beschikt deze locatie over specifieke infrastructuur of uitrusting  die noodzakelijk is voor de 
activiteiten?  

 nee ja. Zo ja, welke?: 

 

Heeft de vereniging zekerheid, op een termijn van 5 
jaar, over het gebruik van deze locatie? 

 nee ja 

Bent u tevreden over deze locatie ?   nee ja 

Wat zijn de troeven van deze locatie? (bijv. uitrusting, goede ligging, vlotte bereikbaarheid,...)   

 

 

Wat zijn de knelpunten van deze locatie? (bijv. weinig ruimte, slechte ligging, niet uitgerust,...) 

 

 

 

Ervaart u problemen met mobiliteit op deze locatie ? (bereikbaarheid, parking,…) 
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4 Behoeften 

4.1 Interesse in of nood aan specifieke bijkomende infrastructuur? 

1. Is het uw vereniging duidelijk welke lokalen en ruimten ter beschikking zijn binnen de gemeente 
voor uiteenlopende activiteiten?  

gemeenschapscentrum Hoogstraten  voldoende gekend onvoldoende gekend 

 zaalverhuur stad Hoogstraten  voldoende gekend  onvoldoende gekend 

 parochiezalen voldoende gekend  onvoldoende gekend 

 zaalverhuur scholen voldoende gekend  onvoldoende gekend 

 privaat - commercieel voldoende gekend  onvoldoende gekend 

 andere verenigingen  voldoende gekend  onvoldoende gekend 

 

2. Is uw vereniging tevreden over het huidige aanbod aan ruimten en infrastructuur binnen de 
gemeente?  

 ja nee, licht toe:  weet niet 

 Licht toe: 

 

 

 

 

 

 

3. Heeft uw vereniging interesse in of nood aan een andere, betere of bijkomende 
locaties/infrastructuur voor de goede werking van de vereniging?   

 ja nee 

>Indien u hierboven nee antwoordde, kan u doorgaan naar de laatste bladzijde.  

>Indien u hierboven ja antwoordde, stellen we u hieronder graag nog enkele vragen om 
deze noden en behoeften verder in beeld te brengen.  

 

4. Voor welke activiteiten of functie bestaat deze behoefte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Indien het stadsbestuur hiervoor tegen betaling infrastructuur ter beschikking zou stellen in een 
gemeenschapscentrum, zou uw vereniging hier dan gebruik van maken? 

 ja nee 

 

6. Is het belangrijk waar de locatie of infrastructuur gesitueerd is? 

totaal onbelangrijk  onbelangrijk  neutraal  belangrijk   heel belangrijk  
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4.2 Ruimte- en infrastructuurbehoeften  

Geef hieronder weer welke de specifieke bijkomende ruimte- en infrastructuurbehoeften zijn van de 
vereniging die volgens u mogelijk ingevuld kunnen worden door het gemeenschapscentrum 
Hoogstraten en de verdere ontwikkeling ervan.   

U hoeft dit luik dus niet in te vullen als uw vereniging geen interesse of behoefte heeft aan 
bijkomende of nieuwe ruimten of infrastructuur.  

 

Hoe deze vraag beantwoorden?  

Omdat deze bevraging polst naar behoeften bij sociaal-culturele verenigingen en kadert in een 
onderzoek naar de ontwikkeling van het gemeenschapscentrum, geven we op de volgende pagina’s 
een aantal deelformulieren voor enkele typische ruimten voor een gemeenschapscentrum:  

– vergaderlokaal - cursuslokaal 

– repetitielokaal  

– expositieruimte  

– polyvalente zaal  

– podiumzaal  

U hoeft een deelformulier uiteraard enkel in te vullen indien er effectief interesse of behoefte is aan 
een dergelijk type van ruimte of infrastructuur. De laatste deelformulieren zijn blanco wat betreft type 
van ruimte. U kan dit deelformulier invullen indien u behoefte heeft aan specifieke ruimte die niet in 
bovenstaande lijstje vermeld is.  
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Type van ruimte: vergaderlokaal - cursuslokaal 

Voor welke activiteit(en)?  

Max. aantal deelnemers/bezoekers  

Is het belangrijk waar deze ruimte gesitueerd is binnen de gemeente?  

nee ja:   

 In Hoogstraten  In Meersel-Dreef 

 In Meer In Minderhout 

 In Meerle In Wortel  

Min. oppervlakte:         < 50m² 50-100m² >100m² andere (m²): 

Voorwaarden ruimte: vb. verduistering, … 

 

 

Voorwaarden uitrusting:  vb. projectiemogelijkheid, tafels en stoelen,…. 

 

 

Kan u het gebruik van de ruimte delen met anderen?  

 nee, enige gebruiker   ja, gedeeld gebruik  ja, gedeeld gebruik als hoofdgebruiker 

Hoe vaak zou u de ruimte gebruiken?  

 dagelijks meerdere keren per week  wekelijks tweewekelijks maandelijks jaarlijks 

 andere of specifieer 

Op welke momenten zou uw vereniging de ruimte willen gebruiken?                 niet gekend of geen 
voorkeur  

Maandag voormiddag namiddag avond  

dinsdag voormiddag namiddag avond  

Woensdag voormiddag namiddag avond  

Donderdag voormiddag namiddag avond  

Vrijdag  voormiddag namiddag avond  

Zaterdag  voormiddag namiddag avond  

Zondag  voormiddag namiddag avond  

Kan uw vereniging hier flexibel in zijn?   nee ja  
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Type van ruimte: repetitielokaal 

Voor welke activiteit(en) ?  

Aantal deelnemers /bezoekers  

Is het belangrijk waar deze ruimte gesitueerd is binnen de gemeente?  

nee ja:   

 In Hoogstraten  In Meersel-Dreef 

 In Meer In Minderhout 

 In Meerle In Wortel  

Min. oppervlakte:         < 50m² 50-100m² >100m² andere (m²): 

Voorwaarden ruimte: vb. opslagmogelijkheid voor eigen materiaal, geluidsisolatie,… 

 

 

Voorwaarden uitrusting:  vb. geluidsinstallatie, podium, …  

 

 

Kan u het gebruik van de ruimte delen met anderen?  

 nee, enige gebruiker   ja, gedeeld gebruik  ja, gedeeld gebruik als hoofdgebruiker 

Hoe vaak zou u de ruimte gebruiken?  

 dagelijks meerdere keren per week  wekelijks tweewekelijks maandelijks jaarlijks 

 andere of specifieer 

Op welke momenten zou uw vereniging de ruimte willen gebruiken?                 niet gekend of geen 
voorkeur  

Maandag voormiddag namiddag avond  

dinsdag voormiddag namiddag avond  

Woensdag voormiddag namiddag avond  

Donderdag voormiddag namiddag avond  

Vrijdag  voormiddag namiddag avond  

Zaterdag  voormiddag namiddag avond  

Zondag  voormiddag namiddag avond  

Kan uw vereniging hier flexibel in zijn?   nee ja  
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Type van ruimte: expositieruimte 

Voor welke activiteit ?  

Aantal deelnemers /bezoekers  

Is het belangrijk waar deze ruimte gesitueerd is binnen de gemeente?  

nee ja:   

 In Hoogstraten  In Meersel-Dreef 

 In Meer In Minderhout 

 In Meerle In Wortel  

Minimum oppervlakte (in m²)   

Voorwaarden ruimte: vb. daglicht, klimaatcontrole,…  

 

 

Voorwaarden uitrusting:  vb. tentoonstellingspanelen, beveiligingssysteem,…   

 

 

Kan u het gebruik van de ruimte delen met anderen?  

 nee, enige gebruiker   ja, gedeeld gebruik  ja, gedeeld gebruik als hoofdgebruiker 

Hoe vaak zou u de ruimte gebruiken?  

 dagelijks meerdere keren per week  wekelijks tweewekelijks maandelijks jaarlijks 

 andere of specifieer 

Op welke momenten zou uw vereniging de ruimte willen gebruiken?                 niet gekend of geen 
voorkeur  

Maandag voormiddag namiddag avond  

dinsdag voormiddag namiddag avond  

Woensdag voormiddag namiddag avond  

Donderdag voormiddag namiddag avond  

Vrijdag  voormiddag namiddag avond  

Zaterdag  voormiddag namiddag avond  

Zondag  voormiddag namiddag avond  

Kan uw vereniging hier flexibel in zijn?   nee ja  
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Type van ruimte: polyvalente zaal 

Voor welke activiteit ?  

Aantal deelnemers /bezoekers  

Is het belangrijk waar deze ruimte gesitueerd is binnen de gemeente?  

nee ja:   

 In Hoogstraten  In Meersel-Dreef 

 In Meer In Minderhout 

 In Meerle In Wortel  

Min. oppervlakte: m² Aantal personen:  zittend staand 

Voorwaarden ruimte: vb. daglicht, verduistering, keuken, bar…  

 

 

Voorwaarden uitrusting:  vb. tafels en stoelen, muziekinstallatie,…   

 

 

Kan u het gebruik van de ruimte delen met anderen?  

 nee, enige gebruiker   ja, gedeeld gebruik  ja, gedeeld gebruik als hoofdgebruiker 

Hoe vaak zou u de ruimte gebruiken?  

 dagelijks meerdere keren per week  wekelijks tweewekelijks maandelijks jaarlijks 

 andere of specifieer 

Op welke momenten zou uw vereniging de ruimte willen gebruiken?                 niet gekend of geen 
voorkeur  

Maandag voormiddag namiddag avond  

dinsdag voormiddag namiddag avond  

Woensdag voormiddag namiddag avond  

Donderdag voormiddag namiddag avond  

Vrijdag  voormiddag namiddag avond  

Zaterdag  voormiddag namiddag avond  

Zondag  voormiddag namiddag avond  

Kan uw vereniging hier flexibel in zijn?   nee ja  
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Type van ruimte: podiumzaal 

Voor welke activiteit ?  

Aantal deelnemers /bezoekers  

Is het belangrijk waar deze ruimte gesitueerd is binnen de gemeente?  

nee ja:   

 In Hoogstraten  In Meersel-Dreef 

 In Meer In Minderhout 

 In Meerle In Wortel  

Min. oppervlakte: m² Aantal personen:  zittend staand 

Voorwaarden ruimte: vb. loges, douches, foyer,…   

 

 

Voorwaarden uitrusting:  vb. theaterlicht, geluidsinstallatie, projectiemogelijkheden, tribune,…   

 

 

Kan u het gebruik van de ruimte delen met anderen?  

 nee, enige gebruiker   ja, gedeeld gebruik  ja, gedeeld gebruik als hoofdgebruiker 

Hoe vaak zou u de ruimte gebruiken?  

 dagelijks meerdere keren per week  wekelijks tweewekelijks maandelijks jaarlijks 

 andere of specifieer 

Op welke momenten zou uw vereniging de ruimte willen gebruiken?                 niet gekend of geen 
voorkeur  

Maandag voormiddag namiddag avond  

dinsdag voormiddag namiddag avond  

Woensdag voormiddag namiddag avond  

Donderdag voormiddag namiddag avond  

Vrijdag  voormiddag namiddag avond  

Zaterdag  voormiddag namiddag avond  

Zondag  voormiddag namiddag avond  

Kan uw vereniging hier flexibel in zijn?   nee ja  
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Type van ruimte:  

Voor welke activiteit ?  

Aantal deelnemers /bezoekers  

Is het belangrijk waar deze ruimte gesitueerd is binnen de gemeente?  

nee ja:   

 In Hoogstraten  In Meersel-Dreef 

 In Meer In Minderhout 

 In Meerle In Wortel  

Min. oppervlakte: m² Aantal personen:  zittend  

Voorwaarden ruimte:  

 

 

Voorwaarden uitrusting:   

 

 

Kan u het gebruik van de ruimte delen met anderen?  

 nee, enige gebruiker   ja, gedeeld gebruik  ja, gedeeld gebruik als hoofdgebruiker 

Hoe vaak zou u de ruimte gebruiken?  

 dagelijks meerdere keren per week  wekelijks tweewekelijks maandelijks jaarlijks 

 andere of specifieer 

Op welke momenten zou uw vereniging de ruimte willen gebruiken?                 niet gekend of geen 
voorkeur  

Maandag voormiddag namiddag avond  

dinsdag voormiddag namiddag avond  

Woensdag voormiddag namiddag avond  

Donderdag voormiddag namiddag avond  

Vrijdag  voormiddag namiddag avond  

Zaterdag  voormiddag namiddag avond  

Zondag  voormiddag namiddag avond  

Kan uw vereniging hier flexibel in zijn?   nee ja  
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Type van ruimte:  

Voor welke activiteit ?  

Aantal deelnemers /bezoekers  

Is het belangrijk waar deze ruimte gesitueerd is binnen de gemeente?  

nee ja:   

 In Hoogstraten  In Meersel-Dreef 

 In Meer In Minderhout 

 In Meerle In Wortel  

Min. oppervlakte: m² Aantal personen:  zittend  

Voorwaarden ruimte:  

 

 

Voorwaarden uitrusting:   

 

 

Kan u het gebruik van de ruimte delen met anderen?  

 nee, enige gebruiker   ja, gedeeld gebruik  ja, gedeeld gebruik als hoofdgebruiker 

Hoe vaak zou u de ruimte gebruiken?  

 dagelijks meerdere keren per week  wekelijks tweewekelijks maandelijks jaarlijks 

 andere of specifieer 

Op welke momenten zou uw vereniging de ruimte willen gebruiken?                 niet gekend of geen 
voorkeur  

Maandag voormiddag namiddag avond  

dinsdag voormiddag namiddag avond  

Woensdag voormiddag namiddag avond  

Donderdag voormiddag namiddag avond  

Vrijdag  voormiddag namiddag avond  

Zaterdag  voormiddag namiddag avond  

Zondag  voormiddag namiddag avond  

Kan uw vereniging hier flexibel in zijn?   nee ja  
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5 Opmerkingen/suggesties  

Indien u nog andere elementen aan deze enquête wil toevoegen, kan dit hieronder gebeuren (vb. 
vragen, opmerkingen, suggesties wensen inzake infrastructuur voor verenigingen, dienstverlening, 
subsidies, algemene organisatie en werking van het gemeenschapscentrum,…) 
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