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2005: De Kring bestaat 55 jaar! Niettegenstaande deze respec
tabele leeftiid voor een vereniging, spant het bestuur zich in om 
op een moderne, hedendaagse manier te werken. Met prof. apr. 
Annette Bierman en met Katia Van Gelder als nieuwe bestuurs
leden, hebben we weer een voltallige bestuursploeg, zodat de 
taakverdeling optimaal gebeurt, hetgeen een vlottere uitvoering 
betekent van de werkzaamheden. Bovendien komen we tot een 
meer evenwichtige verdeling van medewerkers tussen onze 
beide landen. 
U heeft het al kunnen merken gedurende het afgelopen jaar: de 
briefwisseling gebeurt electronisch vanuit een vaste plaats 
(opvragen lidgeld, versturen Bulletins, uitnodigingen con
gressen...) en met een aangename en duidelijke lay-out. Om 
eventueel een snelle communicatie mogelijk te maken hebben 
we een bestand aangelegd van de e-mails van onze leden (indien 
u ons uw adres nog niet heeft meegedeeld, doe dat dan aub naar 
jo@kava.be), ons Bulletin wordt sinds een jaar op een moderne 
manier gedrukt (minder tijdrovend via e-mail, diskette en CD-
ROM, vlugger te verbeteren en goedkoper). We trachten 
sommige lezingen tijdens het congres via power-point projectie 
aangenamer en begrijpender te maken, terwijl er ook reeds 
videovoorstellingen op groot scherm gebeurden. 
Onze volgende bekommernis is een bredere bekendmaking van 
het bestaan van de Kring. Daarom zijn we bezig een duidelijke en 
aantrekkelijke digitale informatie te maken, die via het gebruik 
van een bestaande website kan opgeroepen worden of langs een 
zoekrobot kan aangeklikt worden. U hoort er nog van! 
Op die manier kunnen we ook onze congressen kenbaar maken, 
tentoonstellingen aankondigen en hopelijk de interesse van 
surfers opwekken om alzo nieuwe leden te maken. 

Uw Kring is wel reeds oud, maar niet verouderd! 

INDIEN U VERGETEN IS HET LIDGELD 2005TE BETALEN, 
LEES DAN A.U.B HET BERICHT 

OP DE BINNENKANT VAN DE OMSLAG ! 
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