Beste Leden, beste Vrienden,
Ja, oké., maar."beter laat dan nooit", zoals ze zeggen!
De omstandigheden zijn ook u bekend maar die hebben onze inzet niet echt kunnen temperen, zij
hebben alleen de uitvoering vertraagd van de initiatieven die wij wilden nemen.
De Raad van Bestuur (RvB) is blijven doorwerken aan de voorbereiding van een aantal activiteiten die
op ons programma staan voor 2022. Een jaar dat na Covid, en in het teken van de onzekerheid met de
oorlog in Oekraine in onze vooralsnog verre achtertuin, mogelijks nog voor de nodige verrassingen kan
zorgen.
Maar niet getalmd, voor wie op nieuws zat te wachten willen we het hier even hebben over een aantal
projecten die concreet vorm kregen of in een ver gevorderd stadium van realisatie zijn.

Lidkaarten
Onze 2022 lidmaatschapskaarten zijn klaar en worden u in de komende dagen per post toegestuurd.

Conferenties, debatten, bedrijfsbezoeken, ...
Sinds het begin van dit jaar werkt uw Raad van Bestuur aan de programmatie van een aantal virtuele
en post-Covid conferenties over zeer uiteenlopende maar brandend actuele onderwerpen. Veel
aandacht ging en gaat nog altijd uit naar de organisatie van relevante maar niet voor de hand liggende
bedrijfsbezoeken.
De idee was om hiermee al van start te gaan in het tweede kwartaal van 2022, maar zie, op het moment
dat we dit schrijven hebben de spanningen als gevolg van de internationale situatie de imminente start
van ons programma al verstoord. Key note speakers die hadden toegezegd voor een interview of
videoconferentie hebben ons gevraagd hun tussenkomst naar een latere datum te verschuiven.
Anderen, die afhankelijk zijn van de richtlijnen van hun directie hebben hun deelname moeten
annuleren.
Wij zijn echter niet bij de pakken blijven zitten. Wees dus niet verbaasd als we u over een paar dagen
toch onze eerste activiteit van 2022 voorstellen.

Statutaire Algemene Vergadering
Overeenkomstig haar statuten nodigt onze vereniging u uit op haar statutaire Algemene Vergadering
die zal plaatsvinden op 14 juni 2022 in de late namiddag op een nog nader te bepalen locatie.
Noteer dus alvast de datum van 14 juni 2022 in uw agenda
…/…
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…/…
Naast de voorstelling van de operationele winst- en verliesrekening en de balans per 31/12/2021, is,
zonder de structuur en de bevoegdheden die sinds onze oprichting in december 2012 zijn
geregistreerd grondig te wijzigen, en om te voldoen aan de nieuwe wetgeving die in 2023 van kracht
wordt, een facelift van onze statuten noodzakelijk

Face-to-face, op afstand, op welk moment van de dag?
Ter herinnering: AJBA wil geen "feestvereniging" zijn waarvan het hoofddoel is om van tijd tot tijd
samen te komen voor een pint en pinda's.
AJBA wil een beroepsvereniging (vzw) zijn die journalisten verenigt die gespecialiseerd zijn in mobiliteit
(auto, moto, ….) en zo haar leden helpt bij de uitoefening van hun functie.
Voortbouwend op de (zeer) oude maar rijke traditie van AJBA behoort de organisatie van thematische
bijeenkomsten, conferenties en debatten tot onze "core business".
Nu we het zo een beetje gehad hebben met de gezondheidscrisisstellen willen we graag weten naar
welke formule uw voorkeur uitgaat? Gaan we voor "face-to-face" bijeenkomsten of plannen we toch
nog conferenties/debatten in remote modus?
Op welk moment van de dag?
Uit een recente enquête is gebleken dat er nogal wat voorstanders zijn om vergaderingen tijdens de
lunchpauze (d.w.z. tijdens de officiële werkuren) te organiseren om zo de avond vrij te houden voor
het gezin of andere sociale activiteiten. In dit geval zijn persoonlijke ontmoetingen niet aangewezen
omwille van de duur en de lengte van de verplaatsing. Deze manier van vergaderen is met succes
getest.
Niets vervangt echter het plezier van een ontmoeting "in levende lijve", een ontmoeting die garant
staat voor een betere sfeer en doeltreffender relaties, niet alleen met sprekers, maar ook met elkaar!
In dat geval is het beter vergaderingen in de latere namiddag, vooravond of avond te laten doorgaan.
De RvB heeft er in ieder geval voor gekozen om vergaderingen, conferenties of debatten (al dan niet
virtueel) ELKE MAAND bij voorkeur op dinsdag te plannen (en zeker niet op maandag of vrijdag).
Omdat uw mening belangrijk is…
en om beter aan uw verwachtingen te kunnen voldoen stellen wij uw mening erg op prijs.
Stuur ons vandaag nog uw commentaar via admin@ajba.be.

Tot binnenkort!

Voor de AJBA,
Philippe De Leener,
Secretaris.
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