Nieuw(jaars)brief januari 2022.
Beste bestuursleden,
Graag wensen wij jullie een voorspoedig en gezond 2022. Een jaar waarin we hopen om weer meer te
mogen kunnen en dat de beperkingen van de afgelopen 2 jaar (deels) opgegeven worden. Weer terug
bij elkaar komen, al dan niet met een hapje en een drankje, om te spreken over onze trots , onze tuin.
Met interessante onderwerpen, eenvoudig gebracht, boeiende sprekers en een maandblad vol
weetjes en tips en gezellige activiteiten, georganiseerd door geëngageerde mensen (jullie), een
vereniging waar menig lid fier is om deel van uit te maken. Wij wensen jullie dan ook veel plezier bij
de organisatie en bij het tuin(hier)-beleven samen met de leden.
Laten we er samen het beste van maken.
Gent, 25 januari 2022
Het bestuur

1) Ledenbeheer.
De herabonneringsperiode werd afgesloten op 19 januari 2022. Alle niet geherabonneerde leden
krijgen de status “ex-lid”. Ze verdwijnen dus niet direct uit het bestand, zodat er een mogelijkheid
bestaat om ze herop te vissen. Dit gebeurt door een nieuw lidmaatschap toe te kennen.
Bij problemen kun je gerust uw provinciaal secretaris contacteren, die zal u met plezier de nodige
ondersteuning geven.

2) Voordrachten.
Vanaf 1 januari 2022 worden nu ook on-line voordrachten door het departement Landbouw en
Visserij gesubsidieerd. Het protocol voor on-line voordrachten via Teams, Zoom en You-tube werd
intussen ook goedgekeurd.
De voorwaarden voor E-learning zijn evenwel nogal complex.
1) de livestream moet rechtstreeks uitgezonden worden.
2) de uitzending mag niet opgenomen worden en mag later niet kunnen bekeken worden.
3) de leden moeten inschrijven om de link te ontvangen. (link te bezorgen aan uw provinciaal
secretaris).
4) de link mag niet onderling of naar andere personen "doorgestuurd" worden. (te vermelden
in uw mail met de link erin).
5) de leden die inschrijven om de "live stream" te volgen, moeten hun rijksregisternummer
doorgeven. Info te bezorgen aan uw provinciaal secretaris.
6) er moeten minimaal 10 deelnemers met RRN zijn (ook hybride vergaderingen kunnen mits
er in totaal meer dan 10 deelnemers zijn)

7) Logbestand moet gegenereerd worden ( met uur van aanloggen en uitloggen per
deelnemer ) en dit moet bezorgd worden aan uw provinciaal secretaris.
8 .De A7 moet ook nog opgemaakt en ondertekend te worden. (Zoals gebruikelijk in te
scannen en te bezorgen aan uw provinciaal secretaris).
Voor meer informatie en verdere duiding, neem gerust contact op met uw provinciaal secretaris.

3) Interessante voordelen voor Tuinhierafdelingen.
We kregen de hiernavolgende aanbiedingen voor onze afdelingen
1. Firma EECKHAUDT uit Lede: Coen Demulder <coen.demulder@eeckhaudt.be>
➢ Korting voor groepsaankopen: verdere info via mail op aanvraag (info@tuinhier.be).
2. Moestuinweetjes tom@moestuinweetjes.com
Doorheen het jaar kunnen Tuinhier-leden al rekenen op 5% korting bij Moestuinweetjes met de
kortingsode tuinhier. We kunnen de leden van Tuinhier 10,15 en 20% korting aanbieden op de aankoop
van hun moestuinspullen voor 2022. Geïnteresseerd ? Lees dan zeker verder.
Hoe kun je de kortingscodes verkrijgen ?
Stap 1 : Registreer je als verantwoordelijke van je vereniging
Je kunt je vereniging via dit formulier registreren Je krijgt meteen na je registratie een mail (mail 1) met
algemene informatie over de kortingscodes.
Stap 2 : De kortingscodes worden per mail bezorgd
Na de registratie in Stap 1 ontvang je binnen de 48u nog een mail (mail 2) met de kortingscodes voor jouw
tuinvereniging. Er staat in deze mail ook een handleiding hoe de kortingscodes kunnen worden toegepast.
De mail is zo opgesteld dat je die eenvoudig kunt doorsturen naar de leden.
Stap 3 : De leden kunnen individueel of in groep aankopen
De leden kunnen individueel de codes gebruiken, jullie kunnen ook jullie bestellingen groeperen.
We hopen dat de groepsaankoop interessant kan zijn voor de leden van Tuinhier Na de registratie (Stap 1)
ontvang je alle info.

