NIEUWSBRIEF
30 januari 2021
Beste VVKE-leden,
Omwille van het jammerlijk en blijvend aanhoudend succes van COVID in al zijn varianten
zijn we als VVKE genoodzaakt om in 2021 terug een alternatieve agenda aan te bieden tot
betere tijden. Waarbij we hopen in het najaar terug een live meeting te mogen organiseren.
Dit wordt zowel wetenschappelijk als sociaal, hét event van het jaar! Wij kijken daar alvast
naar uit!
Wat te verwachten in 2021?
Bestuursverkiezing nieuw bestuur 2021-2024
In het najaar van 2020 werd reeds een oproep gedaan tot alle kandidaten die graag een
enthousiaste bijdrage zouden leveren aan het nieuwe VVKE bestuur voor de volgende 3
jaar.
Kandidaturen zijn nog zéér welkom t.e.m. maandag 8 februari 2020.
Wie kan zich kandidaat stellen? Laboranten met minimum 6 jaar en Klinisch Embryologen
met minstens 3 jaar ervaring, actief werkzaam in één van de Vlaamse IVF centra.
Ook interesse? E-mail bijgevoegd formulier ingevuld naar stefanie.degheselle@uzgent.be
Na deze consultatieronde zal een stemformulier worden rondgestuurd met daarop alle
enthousiaste kandidaten voor de nieuwe bestuursperiode 2021-2024. Nadien wordt het
nieuwe bestuur in een volgende nieuwsbrief, in plaats vanop de gebruikelijke
voorjaarsvergadering, aan jullie voorgesteld.

Virtual course ‘All about ICSI’ - 23 februari 2021
Bedankt voor jullie massale interesse!
We zijn zeer blij om deze interactieve ICSI cursus gebracht door internationale topsprekers
David Morroll, Steven Fleming en Martine Nijs te kunnen aanbieden aan young potentials
uit de verschillende Vlaamse IVF-centra.
Alle deelnemers zijn geregistreerd en horen heel binnenkort meer hierover.

Wetenschappelijke najaarsvergadering mét Social event

Op vrijdag 15 oktober 2021 kijken we ernaar uit jullie eindelijk live te mogen
verwelkomen.
SAVE THIS DATE! Meer info vanaf het kan.

Lidgeld 2021
Er werd beslist om ook dit jaar gezien de beperkende omstandigheden het lidmaatschap
van onze leden kosteloos te verlengen.
Als alles normaliseert, terug lidgeld vanaf 2022.

Bedankt voor jullie begrip en hou jullie goed,
Het VVKE bestuur

