Nieuwsbrief mei 2021
1.Landelijk Congres.
Als we onze politici mogen geloven, dan hebben we in juli allemaal onze eerst prik
gehad. Bedoelen ze een zomerprik of vaccin, dat is echter niet zeker. Om toch geen
risico’s te nemen en niet op het laatste moment alles te moeten afblazen werd beslist
om het Landelijk Congres andermaal een jaartje uit te stellen. Ondanks de mooie
vooruitzichten die de politici ons beloven, mits voorwaarden natuurlijk, willen en durven
ook onze partners zich nog niet wagen aan beloftes en contracten. Uitstel is zeker geen
afstel; we houden jullie zeker op de hoogte als er een nieuwe datum wordt
vooropgesteld. Met dank aan het team uit West-Vlaanderen dat al enorm veel
inspanningen heeft geleverd om alles al zo goed als het kan in elkaar te boxen.

2.Voordrachten naschoolse vorming.
Ook voor de voordrachten hebben we helaas nog geen groen licht. Fysieke
vergaderingen kunnen nog niet tot 31 mei tenzij mits enorm veel voorwaarden (het
sop is de kool niet waard) en voor digitale voordrachten heeft de wetgever ook nog
geen aanpassing gedaan. Wachten is dus de boodschap. Van zodra het mag (fysiek of
digitaal), laten we dit zeker aan jullie weten.
3. Aanpassing bestuursleden
Vroeger ontvingen jullie van jullie provinciaal secretaris een actuele lijst met de
bestuursleden, waarop jullie de nodige aanpassingen konden doen, en die hij/zij
aanbracht in de database.
In het nieuwe abonnementensysteem AXO kunnen jullie zelf de samenstelling van jullie
bestuur gaan actualiseren (onder ledenbeheer, organisatiepunt, bestuur). We vragen
ook dat elke afdeling dit eens bekijkt en controleert of alle bestuursleden er met de juiste
functie in zitten. Mocht u vragen hebben hieromtrent, vraag gerust hulp aan uw
provinciaal secretaris; hij kan je zeker helpen.
4. E-mail adressen(bestuurs)leden
In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om digitale nieuwsbrieven naar uw
(bestuurs)leden te sturen. Belangrijk is natuurlijk een correct e-mail adres. Gelieve dus
in het abonnementensysteem Axo ook zoveel mogelijk mailadressen toe te voegen; dat
voorkomt veel drukwerk en papier (weer iets goeds voor het milieu).

