Nieuwsbrief februari 2021.
Graag wensen wij u, uw familie, uw collega bestuursleden en uw leden en sympathisanten een
gezonde en veilige start in 2021. Ondanks deze bijzondere tijden is de
herabonneringscampagne vrij vlot verlopen. Onze dank voor alle geleverde inspanningen in
een periode waar persoonlijk sociaal contact tot een minimum herleid moest worden.
1 Eerste nummer van ons maandblad.
Het nieuwe jaar is begonnen en onze leden ontvingen reeds hun eerste -restyled- maandblad.
U heeft zich , net zoals vele lezers , waarschijnlijk niet kunnen inhouden en alvast enkele artikels
uit het maandblad al gelezen. Bij het begin van het nieuwe jaar ontvangt elk lid ook een nieuwe
lidkaart. Hiermee geniet u van verscheidene interessante voordelen bij diverse handelaars en
beurzen en toont u, net als heel vele anderen, dat u een gelukkig en gewaardeerd lid bent bij
de grootste tuinvereniging van Vlaanderen. Voor onze leden hadden we ook een klein
geschenkje voorzien, om hun trouw en waardering te belonen. Helaas werd het geschenkje niet
bij het boekje en de lidkaart ingesloten. Graag bieden wij hiervoor onze excuses aan. Maar
uitstel is geen afstel, elk lid ontvangt het geschenkje bij het maandblad van maart.
Graag bedanken we jullie voor de goede opvolging van de leden. Vorig jaar kwam maar 0,20 %
van de verzonden boekjes onbesteld terug. Iets wat we zeker dit jaar moeten volhouden en
proberen nog te verbeteren. Dit zorgt voor het positieve imago van onze vereniging. Dank
nogmaals voor de geleverde inspanningen
2 Covid-19.
Nu de eerste vaccinaties gestart zijn en de cijfers vrij stabiele waarden geven, is de tijd
aangebroken om vooruit te kijken. Een volledige jaarprogrammatie zal er ook niet inzitten, maar
een knal activiteit, super event, …. kan dit jaar misschien nog wel. De tijd tot een versoepeling
(ook als is datum nog niet gekend) biedt de mogelijkheid om zo’n activiteit voor te bereiden.
Eens er zicht is op een versoepeling, kan je gerust uw leden warm maken voor dit
event/activiteit/…. Dit triggert de leden en bewijst hen waarom ze lid zijn van de grootste
tuinvereniging.
3 Congres
De leden van de werkgroep Congres doen alvast verder met de organisatie van het landelijk
congres te Brugge. Na een eerdere annulering door Corona, zal het op de vooropgestelde datum
in juni meer dan waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn om massa evenementen te organiseren.
Daarom werd er beslist om het congres te verplaatsen naar eind september/begin oktober
2021. We hopen echt dat dit nu eindelijk veilig zal kunnen doorgaan!

4 Ledenaantallen

Ondanks de enorme inspanningen van onze bestuursleden, blijft de dalende trend in
ledencijfers ook in 2021 aanhouden. Ons totaal ledenaantal is in de laatste 10 jaar stelselmatig
gezakt van 24.500 leden naar ruim 17.000 leden, wat neerkomt op 30%. Zeker de laatste 3 jaar
lijken we op dat vlak in vrije val en dit jaar is Corona vanzelfsprekend een erg belangrijke factor.
Het persoonlijk contact bij de ledenvernieuwing viel weg en er kon ook geen aantrekkelijk
jaarprogramma gepresenteerd worden. Toch biedt Corona ook nieuwe kansen voor onze
vereniging! Veel mensen vertoeven meer dan ooit in de thuisomgeving, en vallen door het
noodgedwongen terugdringen van de sociale contacten terug op een aantal basiswaarden, zoals
het gezin en de hobby’s thuis, waaronder het tuinieren. Het blijft dus ongelofelijk belangrijk te
blijven zoeken naar alle mogelijke kanalen en manieren om nieuwe leden aan te spreken, zodat
we het tij opnieuw wat kunnen keren. We hopen dat elk bestuur hierover intern eens een
denkoefening doet hoe het zijn ledencijfer deels terug kan opkrikken. Uw provinciaal verbond
kan u hierbij zeker adviseren en ondersteunen.
5 Versterken van de Provinciale Verbonden
Het landelijk bestuur heeft de voorbije maanden zeker niet stilgezeten, en veelvuldig de
koppen bij elkaar gestoken om enkele structurele wijzigingen binnen Tuinhier door te voeren
vanaf 01/01/2021. Dit om onze vereniging richting toekomst te zetten en de neerwaartse
trend in ledencijfers om te buigen. Daarom werd beslist:
• de socio-culturele erkenning te laten varen (met alle rapportage- en andere
verplichtingen die daarbij horen, maar ook de subsidies van ongeveer 150.000 euro die
we hiervoor ontvingen),
• het landelijke niveau af te bouwen (inclusief de personeelskost van ongeveer 200.000
euro per jaar); enkel Carine van het abonnementenbeheer blijft nog in dienst
• de provinciale besturen te versterken qua bevoegdheden en middelen, om een beleid op
maat van de eigen lokale afdelingen uit te werken. Een kwalitatief maandblad en een
sterke werking van de lokale afdelingen (met goede voordrachten met degelijke
voordrachtgevers), zijn de kern van onze vereniging, en daar moeten we opnieuw ten
volle op inzetten. Elk provinciaal verbond beschikt dus voortaan over meer
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen, die het volledig wil aanwenden om
zijn lokale afdelingen op de best mogelijke manier beter te ondersteunen.
Maar met die grotere uitdaging, verantwoordelijkheden, middelen,… wil elk provinciaal
verbond ook zijn eigen werking kritisch herbekijken, en daarom zoeken we ook nieuwe
mensen, zuurstof, kennis en expertise om het provinciaal verbond te versterken. Elk
bestuurslid van een afdeling dat zich geroepen voelt om ofwel aan deze denkoefening mee
te werken, dan wel effectief lid van het provinciaal verbond te worden, kan zijn interesse
aan zijn provinciaal secretaris kenbaar maken via een simpel mailtje. We hopen oprecht dat
we meerdere mensen uit de afdelingen kunnen warm maken hiervoor, en van deze coronaperiode gebruik maken om de basis te leggen voor een hernieuwde bloei nadien !

