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Woordje van
de voorzitter

Beste leden,
Beste landmeters-experten,

We hopen alvast dat het met iedereen goed gaat!

Corona laat ons helaas nog niet toe met zijn allen samen te komen, en
omdat we geen mooie events kunnen organiseren voor anderhalve
man en een paardenkop (tip najaarsevent 2021 :-) houden we het tot
nader order digitaal, en dit quasi zeker tot eind 2020.

We speelden kort op de bal door webinars te organiseren mét succes
én intussen werkt VVLE hard verder aan automatisatie om u als lid
nog beter te kunnen servicen in de toekomst!  En de groep VVLE
leden wordt alsmaar groter, dat doet onze werking heel veel plezier
en dit zéker in coronatijden.  We mochten in 2020 terug heel wat
nieuwe leden verwelkomen, wat onze groep nu reeds op 500 leden
brengt!

Tijdens de bestuursvergaderingen brainstormden we over zaken die
we nu 'in deze coronaperiode' kunnen aanpakken ter verbetering van
onze dagelijkse werking en kwamen unaniem uit op de volgende
zaken:

Hoe handig zou het zijn om uw externe vormingsattesten te kunnen
uploaden bij uw VVLE vormingsattesten in uw Persoonlijk hoekje
zodat u alles op één plek hebt?  Hoe handig zou het zijn om alles van
daaruit met één druk op de knop door te sturen naar de Federale
Raad?  Hoe handig zou het zijn om dit ook te doen met de
verzekeringsattesten van de groepspolis? 

Handig, zo dachten wij!  Wij hebben dan gelijk ook de opdracht
gegeven aan onze softwareontwikkelaar en hopen dit eind dit jaar
rond te krijgen.

Intussen zet BOLE-VVLE - AAPD zijn gesprekken verder naar de
toegankelijkheid van de gegevens en zijn we volop bezig met het
plannen van extra webinars naar het najaar toe om zo voor iedereen
in voldoende interessante uren permanente vorming te voorzien!

Wij wensen jullie alvast heel veel leesplezier en hopen jullie alvast in
alle veiligheid 'live' snel terug te zien!

Groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw



Najaarsevent 22 oktober 2020 ->
2021
Een nieuwe prachtlocatie vastgelegd, het

thema bepaald, de catering uitgekiend, de

stem van de sprekers gesmeerd,

afgelopen juli zag het najaar er terug

normaal uit en hadden we nog goede

hoop om ons event te laten doorgaan.

Helaas heeft het bestuur in september

moeten beslissen om de ganse

organisatie te verplaatsen naar het najaar

van 2021. Be there, but where ;-)?

Wat met de uren permanente
vorming voor 2020 en verdere
opleidingen voor het najaar?
Het aantal uur permanente vorming werd

door de Federale Raad teruggeschroefd

naar 10.  VVLE stelt momenteel alles in

het werk om nog 2 extra webinars te

organiseren in het najaar van 2020, zodat

iedereen hieraan kan deelnemen!  Meer

nieuws volgt!

Filmpje webinar en presentatie
beschikbaar
Deze webinar met 200 deelnemers
was terug een succes.  Stijn
Vandamme nam ons mee in het
verhaal van OVAM en bracht dit
verhelderend, zeer concreet en
praktisch toepasbaar.  De uren
permanente vorming en de
presentatie zijn beschikbaar op onze
site in uw Persoonlijk hoekje.  U kunt
daar ook de uitzending (her)bekijken!



Trefdag Digitaal Vlaanderen gaat
virtueel op 26 november 2020
Wandel die dag virtueel rond en
bezoek ook de 'stand' van VVLE! 
Uren permanente vorming kunnen
helaas niet gegeven worden maar
het wordt alvast een uniek treffen dit
jaar dus wees erbij!

Wat met archieven van landmeters
op rust?
VVLE is momenteel aan het werken
aan een toepassing - binnen
Persoonlijk hoekje - om het mogelijk
te maken een lijst van archieven van
gepensioneerde landmeters-
experten bij te houden onder onze
leden zodat deze zeker niet verloren
gaan en kunnen 'gevonden' worden.

CadGIS
Na een aantal vragen van leden
wensen we nog even mee te delen
dat de kadastrale percelenplannen
van CadGIS kunnen geraadpleegd
worden.
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