Nieuwsbrief december 2021

1. Herabonnering.
Hoe verlopen de herabonneringen? Mocht u nog vragen hebben of hulp nodig hebben, neem gerust
contact op met uw provinciaal secretaris.
De deadline ligt op 31 december 2021. Begin er dus tijdig aan.

2. 125-jarig bestaan.
Jammer genoeg hebben we ons 125-jarig bestaan in 2021 niet voldoende kunnen vieren. Maar uitstel
is hopelijk geen afstel. Reserveer alvast 25 juni 2022 in jullie agenda voor een Landelijk congres in
Brugge. Hopelijk evolueert deze pandemie in de goede richting tegen dan…..
We blijven u alleszins in onze latere nieuwsbrieven op de hoogte houden van de verdere evolutie
want niets lijkt nog zeker in dit covid-19 verhaal!

3. Verzekering.
Als vereniging zijn we burgerrechterlijk aansprakelijk voor schade die één van onze vrijwilligers aan
derden berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Baloise Insurance heeft ingevolge de fusie
met Fidea onze polis verenigingsleven overgenomen.
Vanaf 1 januari 2022 is ons nieuw polisnummer 7B82476-sport&ontspanning. Onze
verzekeringsagent laat ons weten dat in deze nieuwe polis van Baloise Insurance alle bestaande
waarborgen behouden blijven. Mocht u een schadegeval hebben, contacteer zeker uw provinciaal
secretaris. Hij kan u ook de correcte documenten bezorgen.
Voor de polis bestuursaansprakelijkheid voor VZW afdelingen verandert er niets.

4. Voordrachten.
Gelukkig hebben jullie zich niet laten afschrikken door de vele regels om tussen 2 corona golven door
toch voordrachten en andere activiteiten veilig te organiseren. Onze oprechte dank voor de
geleverde inspanningen en het naleven van het protocol. De activiteiten en voordrachten zorgen
voor een sterke binding van onze leden met onze vereniging. Ook bij de overheid heeft men ingezien
dat online vergaderingen een waardig alternatief zijn op de fysieke samenkomsten. Onder heel
strikte voorwaarden overweegt men voordrachten vanaf 2022 toch subsidieerbaar te maken. U
ontvangt hierover de nodige richtlijnen van zodra alles uitgeklaard is.

5. ICT.
Vanaf volgend jaar hopen we de volgende stap in ons ICT project uit te rollen. Vooreerst komt er een
nieuwe website, met de mogelijkheid om ook lokale websites aan te maken. Nadien komen er
opleidingen om jullie jaarprogramma’s in het nieuwe informatica systeem in te brengen. De data en
locaties van opleidingen moeten nog vastgelegd worden, maar jullie worden hiervan tijdig op de
hoogte gebracht.
Vergeet ook niet regelmatig naar onze website te surfen en naar onze facebook pagina !!

Graag wensen wij u, uw naasten, uw familie, uw collegabestuursleden en uw leden een voorspoedig 2022, met veel

Tuin(h)ier plezier en we hopen vurig dat onze afdelingen hun
normale activiteiten eindelijk volop kunnen ontplooien.

