NIEUWSBRIEF JANUARI 2021
Beste bestuursleden,
Bij het begin van dit nieuwe jaar hopen we met z’n allen dat 2021 een beter en plezieriger
jaar wordt dan 2020. Nu de vaccins in aantocht zijn, hopen we ook onze werking opnieuw
op volle toeren te laten draaien en dit in een goeie gezondheid !

1. Ledenbeheer.
Graag toch nog een dringende oproep aan alle afdelingen om de verlenging van de
abonnementen op ons maandblad deze week nog af te ronden.
Bij verlengingen na 15 januari 2021 moeten er nazendingen gebeuren die voor onze
vereniging een serieuze meerprijs met zich meebrengt en dit willen we zoveel mogelijk
vermijden! Ook worden de leden die zich tot dan nog niet herabonneerden bij EX-leden
overgeplaatst. De procedure om deze opnieuw op te vissen brengt ook wat meer werk met
zich mee.
Wij herhalen nogmaals dat indien de afdelingen die met dit on-line systeem nog moeite
hebben, gerust hun provinciaal secretaris mogen contacteren, die zal met plezier de nodige
support geven.
Onze dank gaat alvast uit naar de vele verantwoordelijken die zich bezig houden met de
herabonneringen en de hiervoor geleverde inspanningen.

2. Voordrachten.
Bij mail van 12 januari 2021 laat het departement Landbouw en Visserij het volgende weten:
Het Overlegcomite heeft op vrijdag 8 januari geoordeeld dat het te vroeg is om
versoepelingen inzake het coronabeleid toe te staan.
Bijgevolg wordt de aanscherping van de voorwaarden voor de organisatie van fysieke
bijeenkomsten in het kader van de naschoolse landbouwvorming, die we meedeelden via
onze mail van 10 december 2020, verlengd tot minstens 31 januari. Tot en met die datum
blijven fysieke bijeenkomsten enkel mogelijk op voorwaarde dat, per aanvraag, duidelijk en
omstandig wordt gemotiveerd wat de specifieke meerwaarde is van het fysiek bijeenkomen
(bovenop het sociale aspect). Elke aanvraag zal hierop beoordeeld worden.
De toestand zal herbekeken worden na de volgende vergadering van het Overlegcomité
(gepland op 22 januari 2020).
Onder deze voorwaarden lijkt het uitgesloten dat er deze maand nog gesubsidieerde
voordrachten georganiseerd kunnen worden.

