NIEUWSBRIEF maart 2021.
1. Digitale voordrachten.
Het departement Landbouw & Visserij werkt op dit ogenblik een voorstel van wijziging van de regelgeving uit die ons, centra voor hobbylandbouwvorming, de mogelijkheid zal bieden om online opleidingen in te richten. We hopen dat we tegen half april 2021 de goedkeuring krijgen zodat jullie ook
voor digitale voordrachten subsidies zullen krijgen.
De geschikte manier om een digitale voordracht te organiseren is een “webinar” (met dank aan de
afdeling Oudenburg die dit item aanbracht en uitwerkte).
Een webinar is een interactieve voordracht of les die je live kan volgen via een PC/tablet. Tijdens die
voordracht of les kunnen aan de voordrachtgever vragen worden gesteld. Een voordracht aan huis dus,
een prachtidee! Als kijker zit je lekker op de bank met je desktop/laptop/tablet. Je geeft via
emailadres je van tevoren op, per email krijg je een link, en vlak voor het begin van de webinar klik je
op de link. Da’s alles. Het wijst zich helemaal vanzelf.
Sommige Tuinhierverenigingen maken reeds gebruik van MS Teams om zo’n webinar te organiseren.
Een eenvoudige praktische handleiding voor de organisator/moderator om het programma MS Teams
te gebruiken:
https://www.kivi.nl/uploads/media/5eeb6c652c81a/Deelname%20KIVI%20Webinar%20voor%20organisator.pdf

Enkele andere gratis programma’s om een webinar te organiseren zijn Google Meet, zoom, praatbox
en jitsy (open source).
En nu, aan de slag om een webinar te organiseren! Bij eender welke vraag hieromtrent gelieve uw
provinciaal secretaris te contacteren. Ondertussen is het ook belangrijk zoveel mogelijk mailadressen
van uw (bestuurs)leden in Axo te registreren.

2. Landelijk Congres.
Derde keer goeie keer! Ons landelijk congres zal doorgaan in Brugge op zaterdag 18 september 2021.
De werkgroep zal het verdere draaiboek uitwerken en de nodige opties nemen bij de diverse betrokken organisaties. Hopelijk zijn we dan allen immuun tegen het coronavirus. Maar prik alvast deze datum vast in jullie agenda. Je brengt dit best ook eens naar voor tijdens een eerstvolgende bestuursvergadering !

3. Ledenwerving en provinciaal verbond.
Verwijzend naar de vorige nieuwsbrief, roepen we elke afdeling nog eens op tot het aanmaken van
een plan voor extra ledenwerving om onze ledencijfers opnieuw wat omhoog te krikken. In Coronatijden is het natuurlijk niet mogelijk fysieke contacten met mogelijke leden te hebben, maar een erg
belangrijk instrument is de sociale media. Hou de facebookpagina van Tuinhier goed in de gaten, en
wanneer daarop iets verschijnt, is het mooie reclame om deze te delen onder uw contacten. In een
mum van tijd komt Tuinhier bij duizenden mensen eens in de kijker.

Ook mensen die zich geroepen voelen toe te treden tot de provinciale bestuursploeg, geef zeker uw
kandidatuur door! We hebben in elke provincie wat nieuwe zuurstof nodig om onze werking opnieuw
te optimaliseren, en jullie zijn daarvoor onze meest waardevolle krachten.

4. Corona en Cultuur : Wat zijn de huidige maatregelen ?
(update 9 maart 2021)
Welke maatregelen gelden vanaf 8 maart ?
Sinds 28/10/20 middernacht zijn alle fysieke culturele activiteiten in groep of in georganiseerd verband verboden. Ondertussen zijn er wel een hele reeks uitzonderingen op deze regel en hebben we
ook uitzicht op verdere versoepelingen vanaf 1 april en vanaf 1 mei.
We zetten hieronder op een rijtje wat we op dit moment weten:
Vanaf 8 maart mag je in de buitenlucht met 10 personen samenkomen. We mogen dit interpreteren
als een toelating om ook in georganiseerd verband buiten met 10 mensen samen te komen. Dat wil
zeggen dat je in de buitenlucht vanaf nu terug activiteiten mag organiseren met maximaal 10 mensen, inclusief begeleiders. Je volgt hierbij natuurlijk steeds de gekende regels in ons basisprotocol
cultuur - code rood: o.a. ten allen tijde afstand houden én mondmasker dragen.
Vanaf 1 april zitten er nog meer versoepelingen in de pijplijn. Zo is al beslist dat er vanaf 1 april terug
zittende publieksevenementen met maximaal 50 personen buiten terug kunnen doorgaan. We hopen dat vanaf 1 april ook de aantallen voor culturele activiteiten buiten opgetrokken zullen worden,
maar dat zal mogelijks pas op het volgende overlegcomité beslist worden.
Vanaf 1 mei verwachten we nog verdere versoepelingen en een gefaseerd tijdspad naar een volledige heropening. Van zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we daarover communiceren.

