
 
Persbericht 
24 maart 2021 
Onmiddellijke bekendmaking 
 
UIA-enquête 2021- COVID 19 Impact op internationale 
verenigingsbijeenkomsten  
 
De Unie van Internationale Verenigingen (UIV)/ Union of International 
Associations (UIA) lanceert een buitengewone enquête onder de internationale 
verenigingen 
 
De COVID 19-pandemie heeft een enorme impact gehad op internationale 
verenigingen en hun bijeenkomsten. Het onderzoeken van die impact is het doel van 
de UIA-enquête 2021. De enquête zal onderzoeken welke veranderingen 
verenigingen hebben doorgevoerd bij het plannen en organiseren van hun 
internationale evenementen: de verschuiving in hun behoeften, verwachtingen en 
technologieën. 
 
Het rapport zal op 18 november 2021 worden vrijgegeven tijdens de jaarlijkse UIA 
Associate Members Meeting in Praag en vrij beschikbaar zijn voor het publiek op de 
website van de UIA. 
 
Voor de enquête en het verslag zullen drie talen worden gebruikt: Engels, Frans en 
Spaans. 
 
De UIA-enquêtes zijn de grootste enquêtes naar het vergadergedrag van de 
verschillende soorten internationale verenigingen over de hele wereld die burgerlijke, 
liefdadigheids-, commerciële of industriële belangen vertegenwoordigen. 
 
Voor de UIA-enquête 2021 en het rapport wordt de UIA gesteund door haar sponsor 
Thailand Convention & Exhibition Bureau. Aanvullende steun wordt verleend door 
Seoul Tourism Organization, Polish Tourism Organization - Poland Convention 
Bureau. 
 
De meest recente editie van de tweejaarlijkse enquête werd in 2020 gehouden 
(verslag vrij beschikbaar). 
 
De komende enquête 2021 zal onderzoeken hoe de impact van 
gezondheidskwesties en reisbeperkingen invloed heeft op de te behandelen 
onderwerpen en op de behoefte aan interactie tussen de vergaderindustrie en de 
internationale verenigingen.  De enquête moet aan het licht brengen op welke 
gebieden verenigingen en industrie kunnen samenwerken om de evenementen van 
deze verenigingen te herdefiniëren en deze congressen, vergaderingen, 
conferenties enz. tot een succes te maken voor iedereen -  de vereniging, de 
afgevaardigden en bijgevolg voor de bestemming.  
 

https://uia.org/publications/meetings-survey
https://www.businesseventsthailand.com/
https://www.miceseoul.com/successfulstories
https://www.pot.gov.pl/en/online-site-inspection
https://www.pot.gov.pl/en/online-site-inspection
https://uia.org/sites/uia.org/files/survey/UIA-Meetings-Survey-2020.pdf


 
 
Achtergrond: 
 
De UIA werd in 1907 in Brussel opgericht met als doel het leven van internationale 
verenigingen te onderzoeken, ongeacht de locatie of het werkterrein.  
 
De UIA verzamelt, herbergt en verstrekt actuele, betrouwbare informatie over het 
internationaal maatschappelijk middenveld en beheert de meest uitgebreide bron 
van informatie over internationale verenigingen, hun activiteiten en 
aandachtspunten, en hun activiteiten op het gebied van vergaderingen. 
 
De UIA bevordert ook het werk van internationale verenigingen door het organiseren 
van enquêtes zoals deze buitengewone enquête, en door educatieve activiteiten 
zoals haar Associations Round Table. 
 
De UIA publiceert het Jaarboek van Internationale Organisaties, dat gedetailleerde 
informatie bevat over meer dan 41.000 actieve en ongeveer 32.000 slapende 
internationale organisaties uit 300 landen en territoria. Elk jaar worden ongeveer 
1.200 nieuwe organisaties toegevoegd. 
 
 
-Eindigt 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Clara Fernández López, UIA External Relations Manager 
uia@uia.org 
 
Volg UIA op: Facebook, LinkedIn, Twitter 
 
UIA 
Washingtonstraat 40 
1050 Brussel 
België 
 

 


