NIEUWSBRIEF

10 april 2017
Beste VVKE-leden
ABEF-VVKE Meeting
‘The Hidden face of the spermatozoa’
Donderdag 27 april ’17 – 17.30
Programma:
 The Real Face of the Spermatozoa. - Dr N. Cassuto (Drouot Laboratory, Paris)


Sperm Head Vacuole Like Structure : Origin, What they represent and their
Clinical Impact. - Olivier Gaspard (ULg)



Dark Side of Sperm DNA Fragmentation Autonoma de Madrid)

Prof. J. Gosalvez (Universidad

Locatie: Erasme HOSPITAL – Wybran Auditorium (level -1, Route 647)
Inschrijven voor 19 april per mail bij anne.vanlangendonckt@erasme.ulb.ac.be

Financieel en activiteitenverslag 2016
Volgens de statuten van de VVKE dient er een algemene vergadering gehouden te
worden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. Aangezien we 27
april vergaderen met de collega’s van de ABEF, stelt zich hier een probleem. We kunnen
dan geen algemene vergadering laten doorgaan.
Als alternatief ontvangen jullie het financiële en het activiteitenverslag ter goedkeuring in
bijlage bij deze nieuwsbrief. Opmerkingen/bezwaren ontvangen we graag per mail
voor 1 mei anders gaan we stilzwijgend uit van goedkeuring.
Vervanging VVKE bestuurslid Greet Cauffman
Bestuurslid Greet Cauffman (VUB) is reeds enige tijd afwezig door ziekte, Neelke De
Munck (VUB) zou graag haar functie binnen het bestuur tijdelijk overnemen. Greet
Cauffman heeft alvast haar fiat gegeven maar we hebben hiervoor eveneens jullie
toestemming nodig. Aangezien er geen officiële bestuursverkiezing is, gaan we ook dit
per mail regelen. Indien we geen bezwaren ontvangen per mail voor 1 mei gaan
we uit van jullie akkoord met Neelke De Munck als tijdelijk bestuurslid.

Reminder lidgeld 2017

Wil je ook in 2017 lid blijven van onze vereniging? Effectieve leden betalen €38, aspirant
leden betalen €25.
Je kan het bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer:
Vlaamse Vereniging voor Klinische Embryologie
IBAN: BE69 4312 0331 3178
BIC: KREDBEBB
KBC
Herestraat 49 - 3000 Leuven
Vereniging is niet BTW plichtig
Mededeling: ‘lidgeld VVKE 2017’ en ‘uw naam’.
Om onze administratie te vereenvoudigen, ontvangen wij graag, per centrum, een
overzicht van de leden waarvoor lidgeld werd betaald alsook het betaalde bedrag (€25 of
€38 ). Dit overzicht mag per mail gestuurd worden naar onze penningmeester Hanne
Devroe (johanna.devroe@uzleuven.be).
Wij kijken alvast uit naar een jaar met boeiende sprekers en contacten.
Tot snel!
Het VVKE bestuur.

