NEDERLAND - BELGIE
Mogelijk denk je bij het zien van deze titel direct aan een voetbalinterland, maar het gaat hier
natuurlijk om iets anders. Geen competitie maar samenwerking, een samenwerking van het
MIC bestuur Nederland met het in het afgelopen jaar opgerichte ECIW Vlaanderen. En zij die
op 16 oktober 2016 de openingsbijeenkomst in het Antwerpse hebben bijgewoond weten dat
Vlaanderen nu echt uit de startblokken is en stevig op eigen benen staat. In Nederland is dat
al enige decennia het geval en daarom hebben beide besturen elkaar in 2016 meerdere
malen ontmoet om kennis en ervaring over te dragen.
Maar toen we elkaar op 10 januari jl. in Breda weer troffen wilden we een stap verder gaan.
We bespraken hoe we het MIC Magazine (MM) tot een blad voor het hele
Nederlands/Vlaamse taalgebied kunnen maken. Dus stukken plaatsen van Belgische
auteurs, melding maken van Belgische activiteiten en leraren en het MM ook verspreiden
onder de leden van de ECIW Vlaanderen. En het resultaat ziet u voor zich en wordt door de
redactie al het Belgennummer genoemd.
Zij die de Cursus al wat langer beoefenen weten natuurlijk al dat het zo werkt: als we ons
verenigen in de naam van Hem die onze oorsprong is, is Hij in ons midden en breidt liefde
zich uit. Wat het MIC bestuur betreft blijft dat ook in de toekomst onze intentie en wensen we
m.n. Reine, Chris en Ann veel succes met de uitbouw van de organisatie.
Ad de Regt, voorzitter MIC

Het bestuur van ECIW-Vlaanderen is zeer verheugd die het bestuur van MIC NL onze vzw
zoveel ondersteuning biedt om meer bekendheid te verwerven in Courseland. We willen hen
daarvoor dan ook hartelijk danken. 2017 wordt een overgangsjaar. In de praktijk betekent dit
dat er vanaf nu een en ander zal veranderen:
Ø De Belgische leden die nu bij MIC doneren krijgen nog steeds de MIC Magazines 4x
per jaar toegestuurd maar nu vanuit België. Eind 2017 dienen zij lid van ECIWVlaanderen te worden, willen ze in 2018 de 4 MIC Magazines blijven ontvangen.
Ø Mensen die reeds sinds 2016 lid zijn van ECIW-Vlaanderen kunnen in 2018 hun
lidmaatschap verder zetten en ontvangen dan ook de 4 MIC Magazines per jaar.
Ø Mensen die in 2017 lid worden van ECIW-Vlaanderen krijgen nog steeds een
geschenk en een korting van 2€ per lezing. Vanaf 2018 gaan ook zij automatisch
over naar het nieuwe lidmaatschap van onze vzw waarbij zij vanaf minimum 30€ per
jaar 4x het MIC Magazine ontvangen.
Ø Vanaf 2018 vervalt de huidige korting bij lezingen, in plaats daarvan krijgen alle leden
4x per jaar het MIC Magazine.
Wij hopen dat wij in deze overgangsfase op uw begrip mogen rekenen. Wij als vzw zullen
ons uiterste best doen om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voor alle vragen
kan U terecht op ons tel: 03/6633959 of via mail: eciw-vlaanderen@proximus.be

Reine van Dyck, voorzitter ECIW-Vlaanderen

