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Communie- of lentefeest kost 
2.000 euro
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DOSSIER en lentefeestCOMMUNIE-

Hoeveel communicantjes zijn er in onze provincie? Welke alternatieven 
zijn er? En hoeveel spenderen ouders aan het feest? Het Belang van 
Limburg brengt een week lang een uitgebreid dossier communie- en 
lentefeest, met cijfers en reacties van experts tot alles wat hip is. Wat kost een feest?
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Wat kost een feest?
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2.000 euro
Budgetcoach geeft tips voor betaalbaar feest

HASSELT - 250 euro voor de outfit van het kind, 400 euro om de rest 
van het gezin in het nieuw te steken. Het feest zelf, van eten en drinken 
tot locatie: gemiddeld 1.000 euro. En dan heb je nog geen foto’s, 
communieprentjes en cadeaus. Uit eerder onderzoek blijkt dat een 
Vlaams gezin gemiddeld 2.000 euro uitgeeft aan een communie- of 
lentefeest. “Een communie- of lentefeest is een statussymbool 
geworden. Alles moet het mooiste en het sjiekste zijn”, zegt 
bugdetcoach Sara Van Wesenbeeck. “Toch kan je ook een heel prettig 
feest organiseren, zonder belachelijk veel geld uit te geven.”

Hanne DE BELIE

In 2013 deed Hogeschool Vives 
een onderzoek naar het budget 
van een communie- of lentefeest.
Wat blijkt? De Vlaming besteedt 
gemiddeld 2.000 euro aan de
mooiste dag van zoon- of dochter-
lief, inclusief outfit en cadeaus. 15
procent geeft zelfs meer dan 600 
euro uit aan de outfit van het feest-
varken. Het feest op zich kost ge-
middeld 1.000 euro. 10 procent
geeft zelfs het dubbele uit. Eén 
ding is zeker: een communie- of 
lentefeest kost handenvol geld.
ding is zeker: een communie- of 
lentefeest kost handenvol geld.
“De communie is een status-
symbool geworden: ouders
willen uitblinken, de 

mooiste outfit, een feest op de
sjiekste locatie”, zegt Sara Van
Wesenbeeck, organisatie- en bud-
getcoach en auteur van het Bud-
getboek. “Leg de lat voor jezelf 
niet te hoog. Mensen denken te
snel: als we minder geld uitgeven,
boeten we in op plezier. Dat klopt
niet. Wees creatief: dat is de be-
langrijkste boodschap die ik heb.
Hou het redelijk. Gezelligheid, sa-
menzijn, bijpraten, lekker eten: 
dat is waar het om draait.”

BudgetBudget
Voor je aan de

organisatie

van je feest begint, is het belang-
rijk om een budgetplan op te stel-
len. “Ga samen aan tafel zitten en
bekijk hoeveel je kan en wil uitge-
ven aan het feest: de locatie, de
outfit voor je kind en de rest van 
het gezin, het aantal mensen dat je
wil uitnodigen, communieprent-
jes, een fotograaf of niet”, zegt 
Van Wesenbeeck. “Bij een com-
munie- of lentefeest weet je op
voorhand wat erbij komt kijken. 
Stel het budget op en hou je ook
aan dat budget. Dat is een eerste 
belangrijke stap.”

Pannenkoeken

er eten: 

Pannenkoeken
Eenmaal het budget bepaald is,
kan het organiseren beginnen. 
“De eerste vraag is: waar gaan we
vieren?”, stelt Van Wesenbeeck. 
“Als je in een zaal of op restaurant
viert en alles uitbesteedt, ga je na-
tuurlijk meer kosten maken. Mijn
advies: als het gaat, probeer het 
dan thuis te doen. Een zes gangen-
menu met alles erop en eraan: 
moet dat wel? Hou het eenvoudig,
kook zelf of kies voor een barbe-
cue. Schakel familie in om mee te 

Het moét geen zes 
gangenmenu zijn. Verleg
de focus van: ‘wat willen
de volwassenen’ naar 
‘wat wil je kind’. Die knop
moet je omdraaien

Sara Van Wesenbeeck
Budgetcoach

bakken of om te serveren. Eigen-
lijk is een communie- of lentefeest
het feest van je kind. Vraag je kind:
‘wat wil je eten?’ Als je kind pan-
nenkoeken wil, serveer dan pan-
nenkoeken. Verschillende soor-
ten, zoet en zout. Of stoemp met
worst. Lekker gezellig (lacht). Als
je vanuit het kind begint, krijg je
een heel andere manier van den-
ken. Verleg de focus van: ‘wat wil-
len de volwassenen’ naar ‘wat wil 
je kind’. Die knop moet je om-
draaien. Je kind moet de prioriteit
zijn. Als een kind geniet van het 
feest, doen volwassenen dat auto-
matisch ook.”

“Kan je het feest niet thuis vieren,
ga dan op zoek naar een leuke lo-
catie. Niet de dure, voor de hand
liggende locaties. Wel een plek die
je kind leuk vindt”, gaat Van We-
senbeeck verder. “Het clubhuis 
van de sportvereniging, een speel-
tuin met cafetaria. En belangrijk:
onderhandel over de prijs. Verge-
lijk prijzen. Dat kan je met alles
doen: van zaal tot fotograaf. Bel-
gen staan weigerachtig tegenover 
onderhandelen. In een ver land,
als ze op vakantie zijn, doen ze het
wel. Maar je moet leren aanvaar-
den dat onderhandelen absoluut
oké is. Uit onderzoek blijkt trou-
wens dat veel zelfstandigen wel
iets aan hun prijs kunnen doen.”
Ook op de outfit kan worden be-
spaard. Een jurk moét geen 500
euro kosten. “Je kind moet er 
mooi uitzien, akkoord”, zegt de
coach. “Maar neem je tijd en wees
creatief. Koop niet alles in één
winkel. Dat is gemakkelijk, maar 
vaak duurder. Combineer zelf,
stel de outfit samen. Kijk goed
rond en koop in de soldenperio-
de.”

Origineel
En dan zijn er de uitnodigingen.

UIT AAN
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En dan zijn er de uitnodigingen.
Of om te beginnen: het aantal ge-
nodigden. “Een communie-
feest is een commercieel ge-
beuren geworden. Maar
moet je wel 150 mensen uit-
nodigen? Vindt je 
kind dat wel
fijn? Vraag 
je kind wie
hij of zij er ze-
ker bij wil”, zegt 
Van Wesenbeeck.
“Maak van de uitno-
digingen en commu-
nieprentjes iets origi-
neels. Dat moet echt niet 
zoals iedereen het doet: met 
een foto van bij de fotograaf. 
Laat je kind iets tekenen, iets 
zelf maken. Mensen apprecië-
ren dat. Ze vinden dat net heel
leuk. Als je een fotograaf wil,
kies dan iemand van de fami-
lie. In elke familie zit wel ie-
mand die graag fotogra-
feert. Ook dat bespaart je 
een hoop geld. ”
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CommunieleningleningCommunielening
Sparen voor je communie- of
lentefeest is volgens de budget-
coach een goed idee. Een commu-
nielening, die door verschillende
kredietverleners wordt aangebo-
den, dan weer niet. “Sparen is al-
tijd een goed idee, al is het maar 
een klein bedrag per maand”, zegt
de coach. “Dat spaargeld kan die-
nen als appeltje voor de dorst, 
voor onvoorziene uitgaven of iets
leuks zoals een vakantie of com-
munie. Je weet lang op voorhand
dat een communie zal plaatsvin-
den, dus kunt ook lang op voor-
hand beginnen te sparen.”
“Slim sparen doe je aan het begin
van de maand: wanneer je je loon
krijgt, zet je geld opzij met een au-
tomatische opdracht. Sparen is
niet: aan het einde van de maand
kijken wat overblijft. Dat is vaak
niet zoveel. Geld dat je niet hebt, 
kan je niet uitgeven. Sparen moet
niet om grote bedragen gaan. Of
dat nu 5, 20 of 100 euro per maand
is: vele kleintjes maken één 
groot.”
“Wat lenen betreft, geef ik het ad-
vies om zo weinig mogelijk te le-
nen”, besluit Van Wesenbeeck.
“Lenen kost je altijd geld. Je weet
een communiefeest lang genoeg 
op voorhand, dus kan je beter 
sparen.”
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Consoles
3DS, PS4 en 

PS4 virtual reality

Games 
Super Mario, 

Pokémon, 
Just Dance

Tablets en 
smartphones
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Multimedia
radio- en cd-spelers, 

DJ sets, hoofdtelefoons, 
bluetooth speakersbluetooth speakersluetooth speakerth sp

Steps, fietsen, 
balance boards

Boeken en strips
Harry Potter, 

Ghost Rockers, 
FC De Kampioenen

Lego 

Een communicant krijgt gemiddeld 515 euro aan cadeaus. Dat blijkt 
uit de geschenklijstjes die kinderen bij speelgoedketen Dreamland 

leggen. Bij Fun variëren de lijstjes van 200 tot 500 euro per kind.

Een commu
uit de gesc

leggen. B

In heel wat winkels kunnen communicanten en lentekindjes een
communie- of geschenklijst aanleggen. “Het concept is
hetzelfde als bij een geboortelijst, maar in dit geval kunnen de
communicanten alles wat ze graag willen op hun lijstje zetten”,

legt Barbara Depril van Dreamland uit. “Zo is er geen keuze-
stress voor de gasten en geen risico op dubbele cadeaus. Het kind

kan zelf aangeven wat hij of zij graag wil krijgen. Duurdere cadeaus 
kunnen in verschillende schijven opgesplitst worden, waardoor de gasten 
kunnen samenleggen, zonder dat je een envelopje met geld moet vragen. 
Er wordt gemiddeld voor 515 euro aan artikels op één geschenklijstje 
verkocht. Dat bedrag is al verschillende jaren vrij constant.”
Ook bij Fun kunnen communicanten een geschenklijst leggen. “Vooral 
nonkels en tantes vinden zo’n lijstje handig”, zegt Gauthier Vervaeke, 
woordvoerder van Fun. “Ouders, peters en meters leggen meestal samen 
voor een groot cadeau. Plechtige communicanten krijgen liefst geld of 
een waardebon, waarmee ze een tablet of smartphone kunnen kopen. 
Eerste communicanten kiezen soms ook voor een tablet of klassiekers 
zoals Lego of een gocart.”   
Volgens het communie-onderzoek van Hogeschool Vives schenken 
familieleden gemiddeld 50 euro, vrienden of kennissen geven een 
cadeau van 25 euro.
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XOpinie: “Heeft u de goochelaar al vastgelegd?”r al vastgelegd?”

en één 
Eva Droogmans, presentatrice 
van Radio 2 Limburg, heeft dit 
jaar een eerste communicant 
in huis. Ze schrijft columns en 
houdt een pleidooi voor een 
eenvoudig en kindvriendelijk 
feest, weg van de 
“communiewaanzin”.

Ik had die ochtend een brochure 
met communiekleding in de 
brievenbus gevonden. We hebben 
dit jaar een eerste communicant en 
blijkbaar wist de redactie van de 
Communiespecial dat ook. 
Op de allerlaatste pagina had de 
redactie van het boekje to do-lijst-
jes geplaatst. Zodat vooruitziende 
ouders alvast aan de slag konden 
gaan. Liefst een half jaar op 
voorhand, maar voor de luieriken 
waren er ook checklists voor drie, 
twee of één maand voor the big 
day. En wat bleek? Ik heb mijn 
zaakje amper op orde.
Zoals bijvoorbeeld de animatie 
tijdens het feest. Ik dacht gewoon 
aan de schommel in de tuin en bij 
warm weer de sproeier. Te simpel 
dus. Tegenwoordig boek je op z’n 

minst een springkasteel én een 
goochelaar. De uitnodigingen 
ontwerp je volgens de Communie-
special ook best zelf. De communi-
cant op z’n paasbest in een 
opvallend decor (een uitgestrekt 
natuurgebied werkt altijd). Maar 
scoren doe je pas echt met de outfit
van zoon- of dochterlief. Die had ik 
dus eigenlijk al in huis moeten 
hebben. En blijkbaar was ik er 
beter ook een half jaar geleden 
voor beginnen sparen. “Redelijke” 
prijs voor een driedelige outfit: 400 
euro. Dat is dus ons maandelijks 
budget voor voeding aan één broek, 
één hemd en één jas. Voor een 
zevenjarige wildebras die na de mis 
alles wil uitzwieren om buiten te 
kunnen sjotten met zijn neefjes. 
Ben ik de enige die dit waanzin 

vindt? Dertig jaar geleden, toen ik 
mijn eerste communie deed, droeg 
ik een jurk die mijn moeder had 
genaaid. De foto’s werden geno-
men in het Domein Bovy in 
Heusden-Zolder. Niet meteen een 
uitgestrekt natuurgebied, maar 
bomen zien er toch overal hetzelfde 
uit. Het feest was thuis in onze 
living en spelen deden we in onze 
tuin. Het was een fijn feest, omdat 
we samen waren. Niet omdat het 
picture perfect was. Dat moest ook 
niet, want niemand voelde de druk 
om er nadien mee uit te pakken op 
Facebook. Enfin, ik heb dus nog 
wel een paar drukke maanden voor 
de boeg: een springkasteel boeken, 
een play list samenstellen, een 
fotograaf vastleggen… maar die 
goochelaar komt er niet!
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