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Driemaandelijkse nieuwsbrief voor
landmeters-experten

Woordje van
de voorzitter

Beste leden,

Zoals we hebben beloofd bij de oprichting in 2017 hebben
we ons dag aan dag ingezet om van de VVLE een
vereniging te maken van en voor de  landmeter-expert.
 
Jullie talrijke positieve reacties zijn een motivatie om ons
elke dag voor jullie te blijven inzetten. 
 
De publicatie van  onze eigen driemaandelijkse digitale
nieuwsbrief is één van de volgende stappen die we zetten
om onze dienstverlening nog performanter te maken.
 
In deze gloednieuwe nieuwsbrief zullen we per kwartaal
alle nuttige informatie, opleidingen en events in het
vooruitzicht bundelen alsook interessante wist-je-datjes en
info over de werkzaamheden bij VVLE.
 
Ik wens jullie alvast heel veel leesplezier en tot binnenkort!
 
Groeten,
Paul Verhaert
Voorzitter VVLE vzw

Terugblik op een geslaagd najaarsevent 2018
Bekijk hier de sfeerbeelden

 

https://vvle.be/elkaar-ontmoeten


Praktijkopleiding Bomen en
Struiken herkennen
In samenwerking met Inverde organiseert

VVLE dit voorjaar de praktijkopleiding

Bomen en Struiken herkennen.  Deze

opleiding gaat door in kleine groepjes in

elke provincie.  Plaatsen zijn beperkt, snel

inschrijven via de kalender is de

boodschap!

Beleidsfora Departement
Omgeving
Dit jaar organiseert het Departement
Omgeving terug haar beleidsfora in
samenwerking met VVLE. 
Inschrijven voor Gent of Leuven kan
via de links op onze kalender.

Save the date! Najaarsevent 2019
Hou uw mailbox in de gaten... dit jaar
houden we ons najaarsevent in
Leuven op 9 oktober 2019.  Het
belooft terug een leerrijke namiddag
te worden!

VLABEL
Op 5 februari 2019 vertrok een
communicatie naar de
partijvoorzitters, Vlaamse
parlementsleden & politici met onze
tegenargumentatie teneinde dit te
kunnen voorleggen op een
eerstvolgende plenaire vergadering. 
Lees alles hierover op onze site.
 

https://vvle.be/kalender
https://vvle.be/kalender
https://vvle.be/node/147


GDPR
VVLE ontwikkelde voor haar leden
het verwerkingsregister op maat van
de landmeter-expert.  Heeft u
hierover nog verdere vragen?  Lees
hier dan verder.

Toestel te koop?
Laat het ons dan zeker weten via
info@vvle.be, we helpen hier niet
alleen startende landmeters-
experten mee verder maar ook
andere dienstverleners (bv.
tuinaanleggers).

Collega gezocht?
Wens je jouw team uit te breiden met
een nieuwe collega?  Aarzel niet om
het aan VVLE te laten weten, ons
netwerk helpt jou beslist verder! 
Nieuwe vacatures plaatsen we
steeds op onze leden-helpen-leden
pagina.
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