FEGGA Conference 2018 in Sofia (Bulgarije)
Op dinsdag 20 februari j.l. zijn de NGA-voorzitter (Koert) en ondergetekende per vliegtuig afgereisd
naar Sofia waar dit keer de jaarlijkse FEGGA-conferentie werd georganiseerd door onze
zustervereniging BGGA. Het Holiday Inn hotel in de Bulgaarse hoofdstad was 3 dagen het domicilie
van Greenkeeping organisaties bestaande uit 23 verschillende nationaliteiten inclusief sponsors. De
aftrap van de conferentie was ’s avonds met een receptie & diner. De volgende dag een vroege start
met een boordevol programma dat als thema droeg “managing for the future”. Tijdens interessante
lezingen werden diverse actuele greenkeeping-aspecten belicht en ook zaken die in de nabije
toekomst onze paden zullen kruisen. Om ‘managing for the future’ wat meer impact te geven, zijn er
ook een 2-tal webinars gehouden. Na een lange dag was het ’s avonds tijd om met een bus richting
de bergen te rijden waar we in een restaurant een traditioneel Bulgaars diner hebben genuttigd,
inclusief folkloristische muziek en dans. Na terugkomst in het hotel was er uiteraard tijd voor een
afzakkertje om in een gemoedelijke sfeer nog wat te kunnen netwerken. Donderdagochtend na het
ontbijt stond de AGM (ledenvergadering) gepland. Omdat er geen echte bijzonderheden waren en de
voorgestelde bestuurswisseling op steun kon rekenen van de aanwezige leden, kon de voorzitter na 1
uur de vergadering sluiten.

Daarna waren er nog enkele lezingen waaronder een door de NGA-voorzitter Koert die een update
gaf van de Green Deal in Nederland. Vervolgens was er na de lunch een Citytour door Sofia te
georganiseerd. Een wereldstad met ruim 1,5 miljoen inwoners en prachtige oude gebouwen. Het
programma is afgesloten met een happy hour en aansluitend een diner. Al met al een drukke maar
uiterst zinvolle bijeenkomst van alle zusterverenigingen. Zoals het zich nu laat aanzien zal de FEGGAconference volgend jaar plaatsvinden in Italië.
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