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Woordje van de voorzitter
Afgelopen dagen heb ik regelmatig aan onze wijnmakers met een wijngaard gedacht. Zetten zij ook
warmtepotten tussen de druivelaars of laten ze de natuur hun gang gaan? Als de wijnbouw je
beroep niet is dan kun je voor die laatste optie kiezen en zo redeneren en hopen dat de vorst niet
teveel schade toebrengt.
Op de virtuele algemene vergadering antwoordden 60% van de leden positief. Het financieel
verslag van het afgelopen jaar, de begroting van het nieuwe jaar en verkiezing van de
bestuursleden werden dus goedgekeurd. De jaarrekening is neergelegd bij de griffie en dat is dus
al volgens de regels van een vzw in orde gebracht.
Op de -hopelijk laatste?- online bestuursvergadering hebben we onze werking besproken voor de
komende maanden en wij kunnen jullie mededelen dat we stilaan weer beginnen denken aan een
wijnmakersavond, een wijnmakers-bbq, een fietstocht, een verkort kampeerweekend, een
stadsbezoek en als kers op de taart een bezoek aan de whiskystokerij in Blaasveld. Dit alles onder
voorbehoud natuurlijk.
Activiteiten later op het jaar zullen we ook ten gepasten tijde bekijken, als we meer weten wat
betreft aantal deelnemers in een gesloten ruimte.
Tot slot verwelkom ik onze nieuwe leden/wijnmakers Chris en Marijke Michiels en hoop vlug met
hen kennis te maken.
Hou jullie gezond!
Vriendelijke groeten, Myriam
Kalender 2021
- Wijnmakersavond
- Toneel
- Fietstocht
- WijnmakersBBQ
- Bezoek whisky stokerij (Blaasveld)
- …
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Algemene Vergadering
We sloten de raadpleging van onze leden af op 31 maart.
Op dat ogenblik hadden 60 % van de leden hun stem
uitgebracht of hun volmacht gegeven aan één van de
bestuursleden.
Het verslag van de Algemene Vergadering van 2020, het
activiteitenverslag van 2021, de jaarrekening 2020 en de
begroting 2021 werden unaniem goedgekeurd.
Het bestuur kreeg unaniem kwijting voor de werking van 2020, wat erop neerkomt dat jullie
vinden dat we het, ondanks de beperkende maatregelen, goed gedaan hebben.
De uittredende bestuursleden werden ook unaniem herkozen, waarvoor dank!
We hopen dat de tweede helft van 2021 toch enkele mogelijkheden biedt om weer samen iets te
gaan doen. We denken hierbij aan een bezoek aan de whisky-stokerij in Blaasveld, een
stadswandeling (Sint-Niklaas?), een wijnmakersavond, een wijnmakers-bbq, een fietstocht,… Als
de huidige beperkende maatregelen versoepeld worden uiteraard.
Het bestuur

Mis je je Balsemien-vrienden?
Bekijk dan op onze webstek de foto’s van de voorbije jaren.
Log in op de “ledenpagina” en… veel kijkplezier.
Nuttige gegevens
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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 juni / begin juli 2021.

