
Lidgelden voor 2021 
 
 
2020 is een bijzonder jaar geweest waarbij een heel groot deel van de geplande activiteiten moest 
geschrapt worden. Dit wil echter niet zeggen dat de medewerkers van Okra hebben stil gezeten. 
Er werden Magazines opgesteld, gedrukt en verspreid. 
  
In Corona-tijden was snel duidelijk dat verschillende belangengroepen om het luidst riepen om 
aandacht, vrijheid, compensaties, …Hierbij dreigden ouderen in het hoekje gedrumd te worden.  Zo 
was er de idee om het sociaal leven terug te laten starten: alle organisaties zouden terug mogen 
activiteiten organiseren, maar zonder 65+.   
 
Er was ook één en ander te doen rond Woon Zorg Centra, …Iedere keer is OKRA-nationaal tussen 
gekomen om tot redelijke maatregelen te komen.  We weten immers als geen ander dat sociale 
contacten levensnoodzakelijk zijn, niet alleen voor jongeren. 
  
De richtlijnen om activiteiten te hervatten (en nadien terug af te bouwen) moesten telkens voor  
trefpunten omgezet worden in duidelijke draaiboeken, … 
 
Om dit alles te kunnen doen is er ook een permanente inzet van personeel nodig (ter ondersteuning 
van de vele vrijwilligers). Het grootste deel van het lidgeld dient om deze werkers achter de schermen 
te betalen. 
 
We vragen je nu om je lidmaatschap te hernieuwen.  Omwille van het uitzonderlijke jaar dat achter 
ons ligt heeft Okra nationaal beslist om het lidgeld voor volgend jaar onveranderd te houden. We 
willen ons, samen met jou, engageren om ook in 2021 mensen te verbinden, op te komen voor de 
belangen van ouderen, …  We hopen met jou dat we in de loop van 2021 weer min of meer op onze 
normale manier activiteiten gaan kunnen organiseren, maar ondertussen zitten we niet stil en doen 
we wat kan. 
 
Gelieve hieronder de tarieven te willen vinden.  Maar kijk ook verder om te ontdekken wat wij jullie 
aanbieden als tegemoetkoming voor het absurde jaar dat wij nu meemaken. 
 

Lid Okra Leuven Centrum  

.  Eén persoon 25 € 

.  Gezin alle gezinsleden op eenzelfde adres 42 € 

.  Bewoner WZC wie woont in een woon-zorgcentrum 10 € 

 partner die nog thuis woont  10 € 

.  Bijlid wie reeds lid is bij een ander OKRA-trefpunt 10 € 

Verzekering geldig voor alle sporten bij Okra-Sport+ (terugbetaald door ziekenfondsen) 8 € 
Gym (1)(2) elke dinsdag tijdens het schooljaar van 14.30 tot 15.30 u. 25 € 

Dans (1)(3) elke maandag van 15.30 tot 17.30 u. 35 € 
 
(1) Voor gym of dans moet men lid of bijlid zijn in trefpunt Okra Leuven Centrum en de Okra 

sportverzekering nemen. 
(2) Voor de leden die in 2020 al gym betaalden is het voor 2021 maar € 10 i.p.v. € 25. 
(3) Voor de leden die in 2020 al dans betaalden is het voor 2021 maar € 15 i.p.v. € 35. 
 
Daar er nationaal niets substantieels aangeboden wordt, geven wij, trefpunt Leuven Centrum, onze 
huidige leden die hun lidmaatschap voor 2021 hernieuwen een digitale “tegoedbon” van € 10.  
  



Als U lid was van Okra in 2020 en het lidgeld voor 2021 betaalt, krijgt u een tegoed van €10 dat kan 
aangewend worden als korting bij de inschrijving op betalende activiteiten die we in 2021 
organiseren.  
 
Dit geldt echter NIET voor de betaling van sportactiviteiten (gym, dans) en uiteraard EVENMIN voor 
de betaling van de lidgelden. 
 
Als u bijvoorbeeld inschrijft voor het paasfeest mag U 10 euro minder betalen dan de gevraagde 
deelnameprijs. Of als u inschrijft voor een ontmoeting en daarna voor een daguitstap mag u telkens 
5 euro minder betalen. 
 
Zodra u het tegoed van 10 euro heeft opgebruikt, betaalt u voor de volgende activiteiten de volle 
prijs.  Voor de duidelijkheid zal u via e-mail verwittigd worden wanneer uw tegoed op is (dus 0 euro). 
 

 
 
Het lidmaatschap wordt actief na betaling op : BE39 7855 5015 6319. Vermeld op de overschrijving 
voor wie (naam en voornaam) en voor wat (vb. lidgeld + sportverzekering) u betaalt. 
 
Jullie Okra team 
 


