Nieuwsbrief oktober 2022
1. Verlenging abonnementen voor 2022.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen jullie de herabonneringen voor 2022 verwerken in het Axo systeem
(zoals voorgaande jaren) via de link https://tuinhier.axoclub.be/edesk.
•

•

De bestaande leden 2021 werden allen overgezet naar “te herabonneren 2022” en zijn terug
te vinden onder “Ledenbeheer” onder het puntje “leden herabonneren”. Door ze aan te
vinken en per blad op “hernieuwen” (onderaan het blad) te drukken, missen ze geen uitgave
van ons prachtig maandblad “Tuinhier”. Controleer zeker de adressen, de namen en de
aanspreking; dit voorkomt heel wat miserie achteraf.
De nieuwe leden 2022 die ingebracht worden voor de 25ste van de maand, ontvangen nog
de resterende boekjes okt, nov en/of december 2021 als welkomgeschenk, afhankelijk van
het moment dat ze in Axo gestoken worden. Deze actie loopt tot 25 november 2021.

De richtprijs voor een abonnement is 23 euro, hiervan stort u 19 euro door aan uw provinciaal
verbond. Na afsluiting van het herabonneringsproces vragen wij u om alle lidgelden zo vlug mogelijk
over te schrijven naar uw provinciaal verbond op de gekende rekening.
Dit herabonneringsproces eindigt op 15 januari 2022. Dit betekent dat op dit moment de nog niet
hernieuwde leden automatisch de status van ex-lid krijgen. Ze terug opvissen als lid gaat dan niet zo
vlot als nu via het tabblad ‘te herabonneren’.
Mochten er afdelingen zijn die problemen ondervinden of het eventueel niet zien zitten in het axosysteem te werken, of die hieromtrent nog een woordje uitleg willen, contacteer zeker jullie
provinciaal secretaris voor de nodige support. Er is ook een powerpointversie beschikbaar waarin
alle stappen mooi opgelijst worden.

2. Landelijk congres in 2022.
Het provinciaal verbond West-Vlaanderen origaniseert in 2022 (hoogstwaarschijnlijk eind juni) in
Brugge zijn langverwacht congres. Daarop zijn alle bestuursleden van alle aangesloten plaatselijke
afdeling van de 5 provinciale verbonden van harte uitgenodigd. In een volgende nieuwsbrief
ontvangt u hieromtrent nog alle concrete afspraken en verdere info.
Het provinciaal verbond West-Vlaanderen organiseert in 2022 (hoogstwaarschijnlijk eind juni) in
Brugge zijn langverwacht congres. Daarop zijn alle bestuursleden van alle aangesloten plaatselijke
afdelingen van de 5 provinciale verbonden van harte uitgenodigd. In een volgende nieuwsbrief
ontvangt u hieromtrent nog alle concrete afspraken en verdere info.

3. Sociale media en vlogsters.
De voorbije jaren heeft Tuinhier in samenwerking met 2 vlogsters regelmatig berichten en filmpjes
laten verschijnen in de sociale media. Het was een periode van zoeken en tasten hoe onze vereniging

best en optimaal met de sociale media omgaat en hoe we de naambekendheid, onze kennis en
expertise omtrent het tuinieren konden optimaliseren.
Het Forum (Raad van Bestuur) hecht veel belang aan de aanwezigheid van onze vereniging in alle
sociale media en wil hier vanaf 2022 verder sterk in investeren. Ze besliste om met een
gespecialiseerde firma in zee te gaan om onze vereniging optimaal te helpen om haar aanwezigheid
en imago in de sociale media te maximaliseren. Ook het vloggen kan hier een mooie hefboom zijn en
belangrijke rol in spelen. Elke inbreng, idee, tip, suggestie,… vanuit de lokale afdelingen hieromtrent
is méér dan welkom, of iemand die hier wat van af kent, of dit graag zelf zou doen. De werkgroep
Maandblad zal instaan voor de selectie, coördinatie en implementatie van de suggesties. Onze dank
en waardering gaat hierbij uit naar de bestaande vlogsters en medewerkers die regelmatig actueel
tuinnieuws publiceerden. U kan als bestuurslid zeker uw steentje bijdragen door de betrokken
rubrieken regelmatig te raadplegen en eventueel van commentaar te voorzien, te liken of te delen.
Op die manier gaat ons Tuinhierlogo en -nieuws exponentieel rond !

