
Verslao Veroaderino Raa Van Bestuur 1B Auq 2020

De vergadering werd voor de eerste keer georganiseerd op corona veilige manier met gebruik van
zoom

De agenda werd verstuurd samen met een google form waarbij al vooraf kon worden gestemd voor
bepaalde punten. l-5 van de 16 bestuursleden hebben deze form ingevuld.

Verder waren enkele bestuursleden fysisch aanwezig en werd de andere bestuursleden de
mogelijkheid geboden om de vergadering te volgen via ZOOM.

Aanwezig Albert D'Hanis, Hilde Pierssens, Bjorn De Vilder, Marjoleine De Ridder, Van Hooste
Patrick,

Zoom Geert De Borger, Vanessa Van Acker, Benjamin Jacobs, Martin Mathys, Helena
Van Remoortel,

Verontschuldigd Jean-Paul Broekaert, Katleen Lebeer, Geert Van Laere, Alain De Kegel, Stefaan
Atmani, Bart Staes, Walter De Coeyer, Annemie Willems, Geert Vandamme, Elke
De Meester,

Bjorn De Vilder heeft de zoom meeting opgezet en de bestuursleden die problemen hadden met het
gebruik van Zoom verder geholpen.

Start Vergadering 20 u 00

1. Goedkeuring vorig verslag

Er werden enkele aanpassingen aangebracht door Helena aan het gedeelte sportdienst. Verder
werden geen specifieke opmerkingen ontvangen

Via de Google Form werden 15 antwoorden ontvangen waarbij 14 mensen akkoord waren met
het verslag. Een persoon had aangegeven een opmerking te hebben maar bij nader nazicht bleek
de opmerking over de groepsaankoop te gaan.

Beslissing RVB : Het verslag wordt goedgekeurd
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2. Financiën

a Financiële situatie :

1.. Zichtrekening : 6093,22 EUR

2. Spaarrekening : 22065,65 EUR

Vorige vergadering werden vijf subsidieaanvragen goedgekeurd (Hazentriatlon, BK

Lopen, Blauwbuiktrail, Tennistornooi en Krekeltornooi). De Hazentriatlon is kunnen

doorgaan, TC Reinaert werd afgelast. Het BK Lopen is verplaatst (Okt) en kan mogelijk

nog doorgaan. De Bauwbuiktrail kan in principe niet doorgaan gezien alle evenementen

tot oktober zijn afgelast. Voor het Krekeltornooi is het nog te vroeg om dit te weten.

ln het begin van de Coronacrisis had zich een gelijkaardige situatie voorgedaan. Toen was

er initieel ook discussie over het al dan niet betalen van de subsidie. lets meer dan de

helft vond dat de subsidie niet kon worden uitbetaald maar een minderheid vond dat
gemaakte kosten eventueel zouden moeten kunnen worden betaald. Gezien een van de

steunmaatregelen van de Stad voorziet in een compensatie van kosten gemaakt voor

evenementen die niet hebben kunnen doorgaan werd toen werd beslist om de subsidies

niet uit te betalen.
De vraag werd gesteld via de Google Form en blijkbaar is er nu weer enige onenigheid

(L2 personen vinden dat er niet moet worden uitbetaald en 3 personen vinden dat
gemaakte kosten toch zouden moeten kunnen worden vergoed).

Helena lichtte nogmaals toe dat er in de (nog goed te keuren) steunmaatregelen van de

stad een noodfonds is voorzien die toelaat compensaties te krijgen voor kosten gemaakt

voor evenementen die niet zijn kunnen doorgaan wegens corona.

Beslissing RVB : De subsidies worden enkel betaald indien het evenement kan doorgaan

Naar analogie met de andere evenementen worden er geen compensatiebedragen

toegekend

Er werd beslist om een groepsaankoop te lanceren voor de sportverenigingen voor de

aankoop van handgel en ontsmettingsmiddel. ln totaal hebben tot nu toe 16

verenigingen daarop ingeschreven voor in totaal 250 liter handgel en 130 liter
ontsmettingsproduct. De totale bijdrage voor de sportraad bedraagt ongeveer 800 Eur

De vraag stelt zich nu of de campagne moet stoppen, de campagne moet blijven

doorgaan (al dan niet onder een gewijzigde vorm) of iets anders moet worden voorzien

De vraag werd gesteld via de Google Form met volgend resultaat
7. L Persoon is van mening dat de campagne moet worden gestopt

2. l- Persoon vind dat (zoals de jeugdverenigingen) iedere vereniging eenzelfde

gratis pakket zou moeten krijgen

3. 3 Personen zijn van mening dat de campagne mag verdergezet worden onder
dezelfde vorm

4. 10 Personen vinden dat de campagne mag worden voortgezet maar dat voor

verenigingen met meer dan 100 leden het maximaal bedrag mag opgetrokken

worden tot 200 Eur. Dit zou dan betekenen dat dit ons maximaal nog 3500 Eur

extra zou kunnen kosten (totaal dus maximum 8000 Eur).

a
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Na voorlegging van die resultaten werd door Benjamin nog geopperd dat een systeem
van terugbetaling van de gemaakte kosten beter zou zijn. Hier werd zowel door de
schepen als Helena ook gewezen op het feit dat er in de (nog goed te keuren)
steunmaatregelen van de stad ook hiervoor een noodfonds is voorzien.

Verder werd er door de secretaris op gewezen dat het geheel ook beheersbaar moet
blijven voor hem. Nu is het een systeem waar twee frequent gebruikte producten
kunnen worden aangekocht wat een eenvoudige systeem toelaat voor bestellen en
factureren. Het controleren van facturen of het voorzien in andere middelen
(mondmaskers, dispensers,...) dan die producten maakt het geheel moeilijk te volgen en
maakt het ook moeilijker om het budget niet te laten ontsporen.

Wel werd er door de voorzitter en Bjorn geopperd dat het systeem van l-00 eur voor de
kleinere verengingen en 200 eur voor de grotere (>100 leden) mogelijks te rigide is.

Sommige clubs dienen, door de aard van hun sportactiviteiten immers meer producten
te gebruiken dan andere clubs met meer leden. Na voorlegging aan de andere
bestuursleden wordt volgende u itbreiding voorzien

Beslissing RVB : de campagne mag worden voortgezet maar voor verenigingen met meer
dan 100 leden mag het maximaal bedrag opgetrokken worden tot 200 Eur. lndien
bepaalde verenigingen denken ook recht te hebben op een groter maximaal bedrag
dienen ze dit te argumenteren naar de RVB die dan (met oog op het budget) kan
beslissen of hun maximum ook wordt opgetrokken.

3. Algemene Vergadering

o De laatste AV vond plaats donderdag 12 Dec om 19u30.
o De volgende AV moest doorgaan op maandag 11 Mei in het stadhuis maar kon wegens

de Coronarichtlijnen niet doorgaan.
o Volgende AV zou op het einde van het jaar moeten plaatsvinden. Normaal wordt deze

vergadering vooral georganiseerd om de toegekende subsidies voor te stellen en om ook
om de kandidaat sportlaureaten voor te stellen. Gezien de periode voor het toekennen
van de subsidies nu echter vervroegd is dient nagegaan te worden wanneer de beste
timing zou zijn voor een AV. Mogelijks zou deze nu best al in Nov georganiseerd.

o Gezien niet iedereen goed overweg kan met de digitale manier van vergaderen (Zoom,
Teams,...) wordt in eerste instantie toch weer naar een vergadering in de fuifzaal
gekeken. Vorige vergadering werd beslist dat nagegaan moest worden welke de ideale
datum zou zijn en alvast 26 Nov en L0 Dec de fuifzaal (proberen) vast te leggen. De

mogelijkheid van de Torenzaal zou ook moeten bekeken worden.
o Momenteel is de situatie nog te onduidelijk en is het niet zeker of de oude formule zelfs

zal mogen doorgaan. Deze (zoom)vergadering dient deels ook als test om te zien of een
zoom vergadering eventueel een optie is. Andere mogelijkheid is een Live stream voor
diegenen die niet aanwezig willen zijn maar dat maakt het geheel nog meer informatief
en laat nog minder interactie toe.

Er wordt uitgekeken naar een datum en locatie rekening houdend met de evolutie van
de corona pandemie

J
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4. Voorbije activiteiten

. 12 Jul : Hazentriathlon
o Meeste andere activiteiten afgelast wegens Corona

5. Overzicht toekomstige activiteiten

e LL Okt
o 28 Nov
o 19 Dec

AVLO BK Lopen

Krekeltornooi (ondertussen geschrapt)

Sportgala

6. Sportdienst

De sportdienst vraagt het advies voor de geplande steunmaatregelen in de

vrijetijdssector.
1,. Alle leden van de RVB hadden reeds een werkdocument ontvangen voor de

vorige vergadering en hebben tevens nog een nieuw document (zie vorig verslag)

ontvangen. De maatregelen werden toegelicht door de sportdienst en een voor
een behandeld tijdens de vorige vergaderring. De gemaakte opmerkingen

werden in vorig verslag van de RVB vervat.

a

2. Zoals gevraagd tijdens de vorige vergadering werd door de secretaris een

voorstel tot advies opgemaakt. Slechts 3 opmerkingen werden ontvangen'
. Albert : Kleine aanpassing bij punt 5 (2 x "geen" gebruikt)

' Geert DB: OK
. Annemie : Kon zich met de aangeleverde tekst akkoord verklaren, maar

zou voor punt 6. Toekomstige initiatieven van de stad: voorstellen wel

een voldoende bedrag te behouden voor 2021-. De huidige toestand laat

waarschijnlíjk voor de meeste clubs niet toe nog in 2020 veel initiatief te
nemen en te plannen. Bij het opstellen van onderhavige mail was de

situatie betreffende Covidlg niet zoals de huidige situatie waarbij terug

meer beperkingen zijn opgelegd.

De secretaris heeft dan de tekst aangepast (punt 5 eenmaal een "geen"

verwijderd en voor punt 6 volgende tekst bijgevoegd : Hierbij zou dan zeker

voldoende budget moeten worden voorzien voor 202L gezien er waarschijnlijk

voor de meeste verenigingen onvoldoende tijd zal zijn om dit nog uit te werken

in 2020 eens de steunmaatregelen kenbaar worden gemaakt door de Stad)

Via de Google Form werd dan gevraagd of er nog opmerkingen waren op de

tekst. l-4 bestuursleden waren na een eerste vragenronde akkoord met de

aangepaste tekst. Eén opmerking werd ontvangen : "De clubs hebben de steun

nu nodig, daarom zou ik geen toekomstfonds aanleggen, via de subsidie van de

Vlaamse regering. lk ben wel voorstander van een toekomstfonds dat door de

stad wordt opgericht en gefinancierd".

De opmerking is uiteraard pertinent maar zit al deels verwerkt in het advies waar

gesteld werd dat best meer dan 2 derden van het budget zou gebruikt worden

voor steun in 2020. De wens dat de stad zelf een toekomstfonds zou aanleggen is

natuurlijk mooi maar mogelijks niet echt realistisch.

Beslissing RVB : Het advies mag worden verstuurd onder de huidige vorm (zíe Bijlage)
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Afgelasting VTM en maand van de sportclub : De vrijetijdsmarkt gaat niet door en de
sportdienst vraagt of er verenigingen zijn die een ander initiatief organiseren (of aan

zouden willen deelnemen) ter vervanging van de VTM / Maand van de sportvereniging

De sportdienst wenste verder nog te melden dat er donderdag opnieuw een
veiligheidsraad gepland is en dat er daarna verder zal gecommuniceerd worden naar de
verenigingen toe wat de laatste stand van zaken is aangaande de regels. Wel werd alvast
medegedeeld dat de kleedkamers in de sporthallen de ganse maand augustus nog zullen
gesloten blijven. Mondmaskers zijn in principe niet nodig tijdens het sporten maar wel
om zich van en naar de sportlocatie te begeven.

a

7. Sportgala 21 Dec

Vorig sportgala vond plaats op 2L Dec en het volgende sportgala is gepland l-9 Dec. Er

zal echter moeten gekeken worden hoe dit zal kunnen worden georganiseerd want
onder de huidige vorm zal het immers niet kunnen doorgaan.
Voor de kampioenen zitten we met een gemengde situatie
o Sommige sporttakken (vb volleybal) hebben hun competitie vroegtijdig afgebroken

en er werd geen kampioen aangeduid. Andere kampioenschappen (gevechtssporten)
zijn dan weer niet kunnen doorgaan (afgelasting evenementen. Dit resulteert
natuurlijk in een kleiner aantal te vieren kampioenen

o Andere disciplines (vb Atletiek en Dans) hebben wel kampioenschappen kunnen
inrichten en hebben dus wel nog kampioenen. Deze niet huldigen zou spijtig zijn,
zeker voor diegenen die uitzonderlijk eens een titel hebben kunnen behalen in 2020.
Ze huldigen in2O2I zou ook niet hetzelfde gevoel geven

Uiteindelijk is er een algemeen gevoel dat er wel degelijk in 2020 voor de kampioenen
iets zal moeten gedaan om hun prestatie in de verf te zetten. Dit zou mogelijks kunnen
gebeuren via een live stream (zo kan die sector ook nog wat bijverdienen). Dit zou niet te
lang mogen duren (anders verliest men te snel de interesse) en zou grondig moeten
voorbereid en gecommuniceerd worden. Het budget dat normaal uitgetrokken wordt
voor het Klank & Licht (sportdienst) en de receptie (sportraad) zou daarvoor eventueel
kunnen worden gebruikt

Voor de laureaten is de situatie iets duidelijker. Gezien er te weinig sporttakken zullen
zijn met kampioenen en/of uitzonderlijke prestaties is het niet aangewezen in 2020
laureaten te verkiezen. Deze zouden dan immers allemaal ui het beperkt aantal
sportdisciplines verkozen moeten worden die wel nog konden sporten in 2O2O.

De sporters die in 2020 uitzonderlijk hebben gepresteerd niet de kans geven om een
laureaatstitel te verdienen zou langs de andere kant ook niet fair zijn, Daarom wordt
voorgesteld om voor 2021 (dat mogelijks ook nog een jaar met beperkte sportactiviteit
zal zijn) de laureaten te kiezen uit de sporten die uitzonderlijk gepresteerd hebben in
2O2O/2021..

Beslissing RVB : De secretaris zal al eens met Elke samenzitten om het idee van Live

Streaming te bespreken en om te zien of SLX (die nu KL&L verzorgt) hiervoor een voorstel
kan doen. Bjorn kan via zijn contacten eveneens al eens informeren in hoeverre dit
haalbaar zou zijn (organisatorisch en financieel)

a

a
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8. Opleidingen en bijscholingen

Wegens Corona momenteel geen plannen

9. Wielerwedstrijden

De Rapencross zal normaal niet doorgaan. Er is nog een kleine waterkans dat deze

(eventueel zonder publiek) toch nog kan doorgaan maar dat moet nog worden bevestigd

10. Varia

1,. Geert Van Laere heeft zijn ontslag gegeven als voorzitter van de sectie 3 (Veldsporten).

Volgens de statuten zijn deze secties vereist maar de werking ervan is eigenlijk al jaren zo

goed als onbestaande. Dit is mogelijks een goed moment om dit principe eens te herzien.

a. Er is eigenlijk niet echt interesse van de verenigingen om de secties in leven te
houden en of om er mee te vergaderen. De laatste echte sectievergaderingen

werden georganiseerd door de secretaris naar aanleiding van de digitalisering
van de subsidiereglementen (ongeveer 6 jaar geleden), Sindsdien zijn er buiten

de sectie 3 (zie hierna) geen vergaderingen meer geweest op uitzondering van

een vergadering met de sectie 2 (aankoop materieelkarren).

b. De enige sectie die sinds het oprichten van de sportraad naar behoren heeft
gefunctioneerd is de cel Voetbal gezien deze slechts uit 4 clubs bestond en deze

clubs verschillende gemeenschappelijke raakpunten hadden (zelfde federatie,
problematiek terreinen, gezamenlijk in te richten tornooi,... ). Na de komst van

de Hockey en Rugby hebben die clubs de cel vervoegd (die dan herdoopt werd

naar Veldsporten) maar al snel hebben die laatste clubs afgehaakt gezien de

agenda bijna volledig rond voetbal draaide. Na het faillissement van Sporting
Lokeren en de nieuwe fusieclub KSC Lokeren-Temse is een grondig overleg
tussen de ploegen zeker aangewezen maar de vraag stelt zich of dit best onder

de noemer van de sectie van de sportraad gebeurt of via een AD HOC op te
richten groep tussen de ploegen zelf.

De vraag stelde zich dus of de secties nog wel een reden van bestaan hebben

en/of er niet beter een ander systeem wordt opgericht (bv onder de vorm van Ad

Hoc groepen).

Via de Google Form werd dan de vraag gesteld hoe het nu verder moet. De uitslag was

ietwat verrassend

t. 6 bestuursleden verkiezen ad hoc op te richten groepen

2. 7 bestuursleden vinden dat de secties moeten blijven bestaan onder de huidige

vorm
3. 1 bestuurslid twijfelt tussen de twee oplossingen gezien hij niet goed inziet wie

de ad hoc groepen zou kunnen leiden.

4. L bestuurslid vind dat er vanuit de stad duidelijkheid moet komen wat zij

verkiezen (en hoe zijwillen samenwerken) alvorens hierin een beslissing kan

worden genomen

c
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Gezien dit niet echt een eensluidende mening weergaf en bovendien ietwat tegen de
lijn van verwachting in was werden de diverse mogelijkheden nog eens overlopen en
heeft één van de bestuursleden zijn mening herzien. Deze gewijzigde mening
betekent natuurlijk nog altijd geen duidelijk overwicht voor de ene of andere
oplossing. Vooral Benjamin opperde dat er nog andere mogelijkheden waren die een
meer participatief beleid toelaten en was bereid daarvoor een voorstel op papier te
zetten. Dit geeft ons uitzicht op een derde optie die mogelijks de verdeeldheid
wegneemt. Hierbij werd wel geopperd door de voorzitter dat de secties statutair
voorzien zijn en dat om het even welke oplossing er gekozen wordt, het niet aan de
RVB is om die in te voeren maar dat dit door de AV zal moeten worden aanvaard en
goedgekeurd.

Beslissing RVB : Benjamin zal een voorstel uitwerken

2. Rugby (niet aanwezig gezien op dinsdag steeds training):
Door het wegvallen van de VTM zou ik zeggen: eens de maatregelen versoepelen (ooit)
zouden we moeten kunnen inzetten op de verschillende clubs en de synergien tussen de
sporten op het vlak van jeugdwerking etc. We kregen een paar dagen terug iemand die
aan bohurt deed, waar ikzelf nog nooit van had gehoord. Als sportraad zouden we ervoor
moeten zorgen dat iedereen alle sporten kent die in de stad doorgaat. En niets is beter
dan deze te doen op speciale initiaties onder de noemer van de stad. Qua werkgroepen:
beter is om hier ook sectieoverstijgend te gaan werken. Als we per sport alles in een
hoekje gaan duwen, dan is het een beetje te veel een verhaal van wij tegen zij. Als ik
bijvoorbeeld rugby neem: tijdens de wintermaanden is ons veld onbespeelbaar soms
(veel koude, regen,...) Het zou dus leuk zijn als we dan als club met een aantal
zaalsporten kunnen afspreken om daar mee te trainen. Omgekeerd, als een zaalsport een
buitenactiviteit wil doen, wij hebben steeds een aantal vrijwilligers en know how om dit
mee op te zetten.
Dit is uiteraard een zeer mooi voorstel en iets dat idealiter zou kunnen worden
uitgewerkt tijdens een AV door het samenbrengen van discussietafels naar analogie van
deze naar aanleiding van de subsidiedossiers. Spijtig genoeg is het opzetten van
dergelijke discussiegroepjes in coronatijden niet eenvoudig en zou dit wel degelijk iets
zijn dat moet worden uitgewerkt na de versoepeling van de corona regels.

3. Een rondvraag werd gedaan bij de verschillende leden en er waren geen andere punten
meer

4. De secretaris wenst hierbij nogmaals Bjorn te bedanken voor de hulp bij het o
de Zoom vergadering en voor het modereren van de vergadering zelf

Einde vergadering 2Lu50

á.t,"

:ft//p
Volgende vergadering RVB : ln functie van de noodzaak
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Bijlage

Aowrs Sponrnneo AAN GAANDE ON DERSTE U N I NG LOXENSE Vf3.TIWO I NG EN

In zitting van 06 Jul2020 heeft de stedelijke sportraad van Lokeren in beperkte sesste

al een eerste rnaal het voorstel besproken aangaande de vooropgestelde

steunmaatregelen voor de Lokerse verenigingen. Hierbij is er dan verder via mail met

de voltallige RVB over verder gecommuniceerd om uiteindelijk een definitief advies

te geven op de zitting van l8 Aug.
Het advies wordt hieronder gegeven met verwijzingnaar de punten zoals aangegeven

in het oorspronkelijk document (in Bijlage)

L. Gederfde inkomsten en uitgaven van de stad ter ondersteuning van de

verenigingen

De Sportraad heeft geen probleem met het feit dat een deel van het van

Vlaanderen ontvangen geld gebruikt wordt voor het compenseren van de

reeds vroeger besliste steunmaatregelen ten voordele van de verenigingen.

Deze maatregelen waren nodig en hebben de verenigingen behoed van een

financiële kater.

2. Aankopen van de stad ter ondersteuning van lokale verenigingen om hun

toekomstige activiteiten en events Covidl9-proof te maken

De Sportraad heeft geen probleem met het feit dat een deel van het van

Vlaanderen ontvangen geld gebruikt wordt voor het compenseren van de

reeds vroeger besliste steunmaatregelen ten voordele van de verenigingen

3. Mogelijk cashflowprobleem bij de verenigingen verminderen door een

voorafname op de werkingssubsidies uit te betalen van 4OTo.

De Sportraad heeft geen probleem met het feit dat de cultuurverenigingen
reeds hun werkingssubsidie hebben ontvangen en dat dit voor de

sportverenigingen werd beperkt tot 4O%.Bii deze laatste kan de

uiteindelijke som immers sterk verschillen t.o.v. vorig jaar. Het feit dat zo

wat financiële ademruimte wordt gecreëerd is een goede zaak voor alle

verenigingen. De Sportraad neemt acte van het feit dat de restant van de

werkingssubsidie voor het eind van het jaar zalworden uitbetaald

4. Eénmalige verhoging van de werkingssubsidie voor alle erkende lokale en

welzijnsverenigingen in 2O2O

De Sportraad was in eerste instantie van mening dat de verdeling best

volledig kon gebeuren op basis van meerdere criteria (dus ook i.f.v. de

grootte van de vereniging) maar kan begrip opbrengen voor het feit dat er

ook een vast bedrag per vereniging wordt gegeven. Dit is in principe

voordeliger voor de kleinere verenigingen maar het zijn in vele gevallen deze

verenigingen die de kleinste financiële reserve hebben en dan ook het

hardst worden getroffen door de corona crisis. Het feit dat er een verhoging

van de werkingssubsidie (gebaseerd op de effectieve werking) komt wordt
positief bevonden.
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5. Noodfondsen voor lokale verenigingen

De Sportraad heeft zeker geen probleem met de 2 eerste noodfondsen (één
om de derving van inkomsten te compenseren met een max. van 2000 euro
per evenement en een tweede om kosten te vergoeden die corona met zich
meebrengt (max. 500 euro). Het derde noodfonds voor projectsubsidies
dient echter nog iets concreter te worden uitgelegd om daarover te kunnen
oordelen.

De sportraad heeft weet van bepaalde clubs die onkosten hebben gemaakt
die ze van plan waren te compenseren met een (niet jaarlijks evenement)
dat niet is kunnen doorgaan wegens corona. Dit specifiek geval kan niet
ondergebracht worden bij een van de twee eerste noodfondsen. De

sportraad vraagt daarom om een bijkomend noodfonds te creëren dat iets
meer soepelheid geeft om onder die nummer toch nog bepaalde
verenigingen bijkomend te steunen.

6. Toekomstige initiatieven van de stad

De Sportraad heeft zeker geen probleem met een steun om toeleiding van
maatschappelijk kwetsbare mensen naar vrijetijdsparticipatie te bevorderen
en evenmin met de steun om verenigingen te begeleiden (via
trajectbegeleiding of vormingen/bijscholingen) maar mist een concrete
invulling van hoe dit financieel zal ondersteund worden.

De sportraad merkt wel op dat slechts ongeveer 340.000 Eur van het door Vlaanderen
beloofde geld in 2020 wordt gebruikt ter ondersteuning van de Corona crisis en de rest
(220.000 Eur) in reserve wordt gehouden voor 202I (en later) om impulsen te geven aan
verenigingen om nieuwe zaken te introduceren i.f.v. Covidlg-maatregelen. Het is uiteraard
verstandig om niet ineens alles in te zetten en dan geen reserve meer te hebben voor een
tweede of een derde golf. Er wordt echter druk gewerkt aan een vaccin en de meeste virologen
lijken toch van mening dat een vaccin op grote schaal beschikbaar moet kunnen
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