NIEUWSBRIEF

18 september 2020

Beste VVKE-leden,
Wegens het jammerlijk verlengd succes van COVID-19 zijn wij genoodzaakt om onze
Algemene en Wetenschappelijke vergadering van eind september te cancelen en door te
schuiven naar 2021. Als bestuur vinden we het sociale aspect binnen onze vereniging
minstens even belangrijk als het wetenschappelijke en daarom organiseren we liever een
live meeting zonder beperkingen.
Gezien het als vereniging wettelijk verplicht is om jaarlijks op de Algemene vergadering
onze statuut wijzigingen, activiteiten en financiën van het vorige jaar te brengen, sturen
we ze uitzonderlijk mee in bijlage.
We hopen alvast op jullie begrip en zien jullie graag op onze joint meeting met BSRM die
zonder tegenbericht nog steeds zal doorgaan.

27-28 November 2020 | BSRM joint VVKE/ABEF Scientific meeting
Registratie en meer info via https://bsrm.be/autumn-meeting/
Call for abstracts ! Deadline 1 oktober

Lidgeld 2020
Voor 2020 werd er beslist om door de omstandigheden en de cancel van onze
vergaderingen GEEN lidgeld te vragen. Leden die toch al gestort hadden, zijn reeds
automatisch lid voor 2021 en hoeven hiervoor niets meer te ondernemen.
Nieuwe leden kunnen zich nog steeds inschrijven via stefanie.degheselle@uzgent.be of www.VVKE.be

Verkiezingen NIEUW VVKE bestuur 2021-2024
Na een periode van 3 jaar zal in april 2021 een volgende bestuursperiode ingaan. Wie zich
graag kandidaat stelt om een enthousiaste bijdrage te leveren aan het nieuwe bestuur kan
zijn/haar kandidatuur indienen vóór 31 januari. Graag mailen naar stefanie.degheselle@uzgent.be.
Enkel de effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen: Laboranten minimum 6 jaar
ervaring, Klinisch Embryologen minstens 3 jaar ervaring, nog steeds werkzaam in één van
de Vlaamse IVF centra.

Na deze consultatieronde zal een stemformulier rondgestuurd worden met daarop alle
enthousiaste kandidaten voor een nieuwe bestuursperiode van 3 jaar. Alvast bedankt!

Andere info
Interessante e-campus van ESHRE voor Quality Management
‘The core aspects of quality management (Risk, Root cause and Change)’

https://ecampus.eshre.eu/course/view.php?id=5596

Warme groeten,
Het VVKE bestuur

