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Beste VVA’ers,
Dames en heren,
Het academiejaar 2019-2020 verliep aanvankelijk voorspoedig met onder meer een zestal boeiende
lezingen, een korte reis naar Nederland, een gesmaakte door een harpist opgeluisterde
nieuwjaarlunch en als kers op de taart, het bezoek aan een uniek te noemen Jan Van Eycktentoonstelling te Gent.
Maar helaas… toen de prille lente aanbrak, in de tweede helft van de maand maart, diende ook de
VVA om redenen door eenieder gekend nood gedwongen in slaapmodus te gaan. Opschorting van
activiteiten die meer dan vier maanden aanhield, totdat de verenigingen terug enige ademruimte
kregen om, zij het onder beperkende veiligheidsvoorwaarden, hun werking herop te starten.
Het bestuur van de VVA vatte onmiddellijk de koe bij de horens en boekte drie begeleide
wandelcauserieën met een onderscheiden thema waaraan telkens 20 leden konden deelnemen. Die
gratis aangeboden wandelcauserieën waren op korte tijd volgeboekt en konden op grote bijval
rekenen bij de deelnemers, mede wellicht omdat als afsluiter een glas Orval niet te misprijzen viel.
Op die manier werd het voorbije academiejaar dan toch met een positieve noot afgesloten.
Maar ook voor het komend academiejaar 2020-2021 heeft het bestuur gepoogd om, rekening
houdend met de mogelijkheden van het ogenblik, een aantrekkelijk en realistisch programma voor de
leden uit te werken.
Zo zullen de geplande lezingen, om onder meer te kunnen voldoen aan de thans gestelde
afstandsregels, zeker tot het einde van 2020 doorgaan in de ruime Kapittelzaal van
brasserie/ontmoetingscentrum De Abt, Korte Kruisstraat 4 te 9000 Gent.
U blijft dus allen zeker in goede handen!
Deze locatie valt gemakkelijk zowel te voet, met de fiets als met het openbaar vervoer te bereiken.
Tevens bevinden zich vier openbare autoparkeerplaatsen in de dichte omgeving.
Het deelnemersaantal moet echter voorlopig, volgens de actuele richtlijnen en toepasselijk protocol,
steeds beperkt blijven tot 50 en dit met een voorafgaandelijke aanwezigheidsregistratie bij de
secretaris. De secretaris zal daarna de deelname aan de betrokkenen bevestigen, gelet op het aantal
toegelaten aanwezigen. In het ander geval komen zij op een wachtlijst.
Het is dan ook belangrijk dat, wanneer succesvol geregistreerde leden zich nadien, om welke reden
dan ook wensen af te melden, dit ook zo vlug mogelijk gebeurt, zodat de secretaris leden op wachtlijst
vooralsnog gelukkig kan maken.

Het bestuur is er zich zeer goed van bewust dat hierdoor voorlopig per lezing telkens slechts ongeveer
een derde van de leden aanwezig zal kunnen zijn, doch heeft gemeend dat - liever dan nietsdoen het belangrijk geacht moet worden dat VVA Oost-Vlaanderen in deze troebele tijden als een lichtend
baken van cultureel en sociaal contact blijft branden voor onze leden; contact waar overduidelijk nood
aan is bij velen.
Tevens zal het in De Abt, volgens het protocol voor de horecasector, mogelijk zijn om de aanwezigen
naar gewoonte na elke lezing een drankje aan te bieden, hetgeen in de zaal Van Eyck niet kan.
Van zodra de overheid dit echter toelaat zal het bestuur zeker niet aarzelen om onmiddellijk aan
voorgaande beperkingen en veiligheidsregels geheel of gedeeltelijk een einde te stellen.
De huidige onzekere situatie heeft echter ook gevolgen voor de planning van onze jaarlijkse reizen
en excursies. In het komend academiejaar wordt geen grote reis georganiseerd. Die wordt uitgesteld
naar september 2021.
Wel vindt er een kleine reis plaats einde mei 2021, doch de bestemming zal afhankelijk zijn van de
mogelijkheden op dat ogenblik, er inzonderheid rekening mee houdend dat de uitwerking van zelfs
een groepsreis van een paar dagen steeds een paar maanden vooraf dient aangevat.
Tot slot zal u op het ‘geel kaartje’ merken dat het bestuur tijdens het volgend academiejaar ook een
aantal boeiende bezoeken/excursies heeft gepland.
Om te eindigen wil ik zeker de leden van het algemeen en dagelijks bestuur bedanken om mij, in een
toch wel memorabel te noemen ‘proefjaar’ als voorzitter, steeds te hebben gestimuleerd er volledig
voor te gaan en zeker niet bij de pakken te blijven zitten. Positief denken en handelen zit wellicht in
de genen van elke VVA’er, maar is zeker aanwezig bij de bestuursleden van onze vereniging.
Een oud-voorzitter van onze VVA-afdeling omschreef de secretaris onlangs - overigens zeer terecht
- als een ‘bezige bij’. Maar als er iets is dat Marie-Rose liever niet zou doen, dan is het sommige
leden elk jaar moeten herinneren aan de niet-betaling van het lidgeld. Dus beste leden, versomber
haar glimlach niet en vereffen het lidgeld (bedrag zie ‘geel kaartje’) voor het komend academiejaar
2020-2021 binnen de volgende weken.
Beste leden, afrondend, zal ik u samen met het ganse bestuur op één of meerdere van onze
activiteiten graag verwelkomen. Ik verblijf ondertussen met een stevige VVA-groet,

Alexander Deene
Voorzitter VVA Oost-Vlaanderen

