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Aan alle leden van het Landdagcomité 2020 
Aan alle kandidaat-sprekers Landdag 2020 

 

Beste AA- en Al-Anonvrienden, 

Door de Coronacrisis kregen we de voorbije weken bij elk telefoontje of mail de vraag of 
de Landdag wel kon doorgaan op 6 juni. We konden toen geen antwoord geven omdat 
ook wij de wisselende maatregelen van de overheid op de voet volgden. 

Door de getroffen maatregelen komt onze voorbereiding ernstig in gevaar. Daarbij 
hebben we geen enkele zekerheid dat de Landdag wel mag doorgaan op 6 juni. 
De kern van het Landdagcomité heeft na overleg en met spijt in het hart dan het besluit 
genomen om onze Landdag op 6 juni NIET te laten doorgaan. 

We overlegden met het secretariaat Landdag 2021 en de uitbater van de zalen te 
Wachtebeke. Zo kwamen we tot het voorstel om de Landdag één jaar uit te stellen. 
De Algemene Dienstenraad gaf hiervoor zijn akkoord. 

We volgen het voorbeeld van de Olympische Spelen 2020 en Europees Kampioenschap 
Voetbal 2020.  Onze Landdag 2020 zal doorgaan op 5 juni 2021 op dezelfde locatie en 
met hetzelfde thema. 

Vooraleer deze wijziging op de website van de Vlaamse AA komt, willen wij jullie eerst  
op de hoogte brengen. We danken iedereen reeds voor het geleverde werk en hopen op 
een verdere medewerking. Ook de referaten kunnen behouden blijven.   

De voorbereidingen voor de Landdag 2020 in 2021 zullen nu een tijdje stil liggen.  
Wellicht herstarten we in het najaar. We houden iedereen op de hoogte. 

Zorg ondertussen goed voor elkaar, wees voorzichtig en ... blijf gezond. 

 

Warme AA-groeten,  

Etienne M. – chair               Gustaaf DK. – secretaris 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


