Beste collega’s
Vandaag zitten we hier allemaal samen, eindelijk. Gedaan met het “Kan iedereen mij zien, horen
jullie mij, sorry slechte internet verbinding” we kunnen mekaar eindelijk zien en het werd zeker tijd.
Ik kan jullie verzekeren dat het ik de eerste periode van mijn voorzitterschap anders had
voorgesteld. Maar ik heb er mij, dankzij de mede bestuursleden kunnen doorsleuren.
Maar even terugblikken van waar we komen….
Op 14 januari 2020 was het onze statutaire vergadering in De jacht waar we onze secretaris Peter
herbenoemde en Danny justens werd verkozen tot penningmeester, ik zelf kreeg dan het
vertrouwen van het bestuur om onze lokale afdeling te vertegenwoordigen als voorzitter.
Een week later hadden we dan onze traditionele nieuwjaarsreceptie en die ging dit jaar door in de
universiteitshalle. De catering werd verzorgd door guy van kokoon en de algehele coördinatie werd
zorgvuldig in handen genomen door onze ondervoorzitter Maurice waarvoor langs deze weg
nogmaals een dikke proficiat. Buiten een paar werkpuntjes ( zoals een lange speech van onze
schepen en een geluid dat soms niet duidelijk overkwam)was dit een zeer geslaagde editie.
3maart 2020 was het dan mijn eerste bestuursvergadering als voorzitter in Bar rustic en niemand
had kunnen dromen, of liever een nachtmerrie hebben over wat er dan allemaal ging gebeuren.
12maart 2020 was het dan zover horeca ging voor 4 weken dicht en de roep voor
steunmaatregelen en duidelijkheid was luid en de hoop dat het bij die 4 weken kon blijven was een
hoop, helaas was de werkelijkheid anders.
Op 8juni mochten we heropenen, maar dat was helaas niet voor iedereen, hotels zagen hun
overnachtingen zakken tot NUL en traiteurs, danssafes moesten wachten.
We bleven met horeca Vlaanderen op de barricade staan voor de juiste compenserende
maatregelen voor deze sectoren. Ook lokaal heb ik zelf en ook enkele leden van ons bestuur
achter de schermen ons noden en vragen duidelijk gemaakt. Ondertussen konden cafés en
restaurants met dank aan de steun toch nog een rendabele zomer hebben.
Op 13 oktober 2020 kwam dan het nieuws dat we opnieuw moesten sluiten en een goede
verstaander wist dat we niet direct meer gingen heropenen.
De situaties bij de collegas werden schrijnend en financieele en mentale problemen waren niet te
overzien.
Mede dankzij het harde werk van onze CEO Matthias was het dubbeloverbruggingsrecht,
economische werkloosheid voor het personeel, Vlaams beschermingsmechanisme, uitgebreide
hinderpremie, kwijtgescholden RSZ bijdrage, opstartlening en vooral verlaagde BTW konden vele
ondernemers het hoofd boven water houden.
Denkend aan de steun die ze in Brussel (1 vierde) of in in Wallonie (1 vijfde) hebben gekregen
mogen we zeker dankbaar zijn voor al dat harde werk en wens ik langs deze weg het voltallig team
van Horeca Vlaanderen te danken.
Lokaal zaten we natuurlijk ook niet stil en zijn er verschillende steunmaatregelen gekomen denk
maar aan uitgebreide terrassen, kwijtgescholden terrastax( 2keer) , ondersteunende subsidies en
vooral een mooi relance plan om onze horeca in de toekomst te ondersteunen. Veel werk is hierbij
door Evert gedaan en onze schepen van Handel was in deze moeilijke tijd dag en nacht, week of
weekend steeds bereid tot gesprek.
Ik mag tot de conclusie komen dat een samenwerking waar de laatste 25 jaar heel hard aan
gewerkt is ( tussen politie, stadsdiensten en administratie) in deze crisis ten gelde is gemaakt en
en dat dit heeft gezorgd voor de juiste ondersteuning voor onze leden en de hele horeca met
uitbreiding
Ik zet nog even op een rijtje wat we nog gedaan hebben:
1. Een steun brief( wat eigenlijk onze nieuwjaarsreceptie uitnodiging moest zijn
2. Een bon van 50 euro te besteden bij onze trouwe leveranciers
3. 2 keer nauw overleg met de horeca directeur Belgie de Heer Pieter Anciau

4.
5.
6.
7.

Een telefoonronde door de voorzitter
Uitstel nieuwe reglement terrasverwarming
Uitstel herbruikbare bekers
3 weekends horecaboekjes uitdelen( terras heropening, binnen heropening , eerste zaterdag
goed weer( bijna 10.000 boekjes
8. Een tweede brief met de nodige uitleg en stand van zake
9. Talloze online meetings
10. We hebben ook ons bestuur versterkt met Michiel en Gunther om ons door deze crisis te
loodsen( wat we nu ook tijdens de verkiezing officieel gaan maken)
11. Heel veel Intervieuws door mezelf om de ernst van dit alles duidelijk te maken en om ons zeker
niet te vergeten
12. Op het dagelijks bestuur van horeca vlaanderen onze lokale vragen en problemen voorgelegd
13. En dan als uitsmijter de groepsaankoop van de co2 wat voor leden op het grondgebied van
leuven betekenden dat ze een co2 meter van 164euro volledig gratis hebben gekregen. Leden
van buiten het grondgebied Leuven konden 1tje kopen aan 50euro. Dit immense succes(
MEER dan 420 handelszaken en 500meters was een succes dankzij de vrijwilligers die ik even
bij naam wil noemen( patricia, Karine, Elly, George, Peter, Maurice, Danny en ikzelf ) die hier in
totaal meer dan 400uren hebben ingestoken, een initiatief dat op veel positieve reacties kon
rekenen en onze positie van betrouwbare partner naar Stad leuven heeft verzekerd. En
waarvoor mijn grote dank aan Johan en Evert.

Er staan nog veel leuke initiatieven op til voor onze leden en voor de horeca ik zou zeggen hou
ons in het oog.
Ik wil graag Peter bedanken voor het secretariaat en ook als goede rechterhand in onze
organisatie
Heidi voor het opvolgen van de hotels en al hun problematiek
Danny voor het goed bewaren en juist opvolgen van onze kassa, het nauw contact met Matthias
via het operationeel comité
Maurice voor het organiseren en logistiek ondersteunen van alles wat we met HoReCa Leuven
doen.
Rikki en Erik voor het opvolgen van de cafe commissie en hun respectievelijke wijken , alsook hun
inzet en de stem van de horeca in liefst leuven.
Sven, Erik, Fabian en Peter voor de momenten wanneer het voor mezelf te zwaar werd en ik kon
rekenen op jullie voor moed en goed raad.
Gunther voor het digitale luik van onze organisatie alsook de inzet bij centrummangment
En iedereen van ons bestuur voor de hechte band en de inzet niet alleen voor hun zelf maar voor
de ganse horeca.
2020/2021 was voor ons niet alleen een persoonlijk gevecht om gezond te blijven , maar een
financieel gevecht voor onze broodwinning, ons levenswerk, onze passie. We kijken positief naar
de toekomst en als er 1 ding uit heel deze crisis is gekomen is dat onze rol en belang in deze
maatschappij nog nooit zo duidelijk en noodzakelijk is geweest als nu.
Ik dank jullie voor de aanwezigheid en stel voor dat we klinken op een mooie en gezonde
toekomst.

