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Woordje van de voorzitter
Een jaar geleden veranderde alles, niet alleen in België maar heel de wereld kwam terecht in de
wurggreep van corona. Sommige landen ontkenden de pandemie, maar moesten later met lede
ogen aanzien dat ze het grondig mis hadden. Wij, de Balsemieners, bleven thuis en keken vol
verwachting een maand verder, nee 2 maanden verder om iets te kunnen organiseren. Maar na 3
maanden wisten we dat er geen werking van de gilde meer kon/mocht zijn in 2020. Wat viel dat
zwaar. Op het bureaublad van mijn laptop staat een lijst van de aanwezigen van het ledenfeest van
2019. Telkens als ik de pc aanzet zie ik die lijst en hoop deze in 2021 te kunnen gebruiken. Ik denk
ook nog vaak aan de opmerking van Nico op mij idee van ‘2 nieuwjaarsrecepties voor de prijs van
één’. Heel slim voorspelde hij dat dit wel te vroeg zou zijn, en hij had gelijk. Nu kijken we uit naar
de vaccinaties maar wat een trein der traagheid is dat. Ik las dat in Nederland al meer dan 1 miljoen
mensen een spuitje kregen, België al ruim 430.000.
Maar we verliezen de moed niet en het bestuur vergadert tot nu toe 2-maandelijks virtueel, nu nog
eens in april en ik hoop een beetje dat we in juni elkaar weer kunnen zien op mijn terras. Dat zal
een blij weerzien zijn!
Ons programma is niets, nada, en dat zal nog even zo blijven. Het VAW plant intussen wel de
wijnkeuring van de resterende wijnen van februari 2020 en hun jaarvergadering kan in april
misschien doorgaan met alleen gevaccineerde bestuursleden? Dat hopen ze toch.
Als wij ineens iets kunnen/mogen organiseren laten we jullie dat weten per mail (of brief).
Jullie krijgen half maart de documenten voor de Algemene Vergadering, maar daarover kunnen
jullie meer lezen in deze nieuwsbrief.
Hou jullie goed, ik mis jullie, Myriam
Iets posten op onze Facebook-pagina?
Heb je wat leuks of interessants te melden in verband met onze activiteiten als Wijngilde?
En wil je dat posten op onze Facebook-pagina?
Stuur die informatie, foto’s,… dan door naar Vik (gegevens zie laatste tekstvak) en die plaatst het
dan op onze Balsemien Facebook-pagina.
We kijken er naar uit.

Algemene Vergadering
Omwille van de corona-maatregelen mogen we voorlopig
nog niet samenkomen.
Maar er moet wel een Algemene Vergadering gehouden
worden.
Omdat we een kleine vzw zijn, mogen we die Algemene
Vergadering van de wetgever schriftelijk organiseren.
Half maart sturen we je de agendapunten en alle noodzakelijke documenten (zoals het
activiteitenverslag 2020, de jaarrekening 2020, de begroting 2021,…).
De leden die geen e-mailadres hebben krijgen dat alles met de post en daar zit ook een
stemformulier en een volmacht bij.
De leden waarvan we wél een e-mailadres hebben, ontvangen alles digitaal.
We sluiten de raadpleging af op 31 maart. Daarna zal het bestuur de bevindingen samenvatten.

Kalender 2021
- Uiterste datum voor het insturen van het
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Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”.
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind april / begin mei 2021.

