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Driemaandelijkse nieuwsbrief voor
landmeters-experten

Woordje van
de voorzitters

Beste leden,
Beste landmeters-experten,

We hopen dat het met iedereen goed gaat!  Het einde is in
zicht wat betreft corona, dit betekent het begin van terug
elkaar ontmoeten.  Voorzichtigheidshalve organiseren we de
opleiding 'Het nieuwe Goederenrecht' op 6 oktober 2021
nog in webinarvorm maar wat betreft ons najaarsevent
gaan we er enthousiast vanuit dat we hiervoor life zullen
samenkomen.  Bij ons staat donderdag 16 december 2021
alvast met een grote stip in de agenda!

Indien de coronamaatregelen nog zullen versoepelen
(momenteel is binnen enkel 'zittend' toegestaan) kunnen we
ook opnieuw onze regionale ledenvergaderingen
organiseren in het najaar.  We leven op hoop, 'normaal' zal
voor iedereen heel veel deugd doen.

We wensen jullie allemaal een heel fijne & veilige zomer
toe, veel leesplezier met deze nieuwsbrief en we hopen jullie
alvast in het najaar terug te zien.
 
Vele groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw



Najaarsevent op 16 december
2021
Blokkeer alvast deze datum in uw
agenda! Vol goede moed gaan we
ervan uit dat dit zal kunnen
plaatsvinden.  Allen welkom in de
Hippodroom te Waregem die
namiddag.  We zorgen voor een
boeiende namiddag en een
smakelijke receptie!  Officiële
uitnodiging volgt!

Opleiding Het Nieuwe
Goederenrecht 
Nog niet ingeschreven voor onze webinar

'Het Nieuwe Goederenrecht' op woensdag

6 oktober 2021?  Aarzel niet en schrijf u

hier in.  Het wordt een interessante

webinar met spreker en auteur Prof.

Vincent Sagaert.

 

Call-to-action Administratieve
vereenvoudiging
HRZKMO lanceert een oproep naar
al haar leden van
beroepsorganisaties om voorstellen
in te dienen tot administratieve
vereenvoudiging die onze
beroepsgroep ten goede komt.  U
kunt hier het online formulier
terugvinden, alsook het voorstel dat
VVLE ingediend heeft.  We roepen
op om hieraan zeker mee te werken,
indienen kan nog tot 17 juli 2021.

https://vvle.be/kalender/1662
https://vvle.be/node/324


Vrijwilligers gezocht voor
werkgroep rond beroepsprofiel
landmeter-expert
Ons beroep is in continue evolutie en

landmeters-experten dienen zich steeds

aan te passen aan veranderende

omstandigheden.  Dit zorgt ervoor dat het

beroepsprofiel van de landmeters-

experten af en toe moet worden

bijgeschaafd.  Heb jij zin om in de

klankbordgroep te zetelen hiervoor? Lees

het bericht hier verder...

Bachelorproef laatstejaarsstudent
HoGent
Via deze weg wenst Jeroen De
Stercke onze leden te bedanken om
zo massaal zijn enquête in te vullen
voor zijn bachelorproef rond de
ontwikkeling van slimme steden. 
Jeroen zendt in return de resultaten
door, u kunt ze hier bekijken.

VVLE vzw
Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten

Voorzitter - Tomas Vanden Bussche
Co-Voorzitter - Charlotte Verhaert

Erevoorzitters: Paul Verhaert en Marc Minne
Schatbewaarder - Nele Vanhoutte

Adjunct schatbewaarder - Patrick Peeters
Secretaris - Veerle Wouters

Coördinator - Lisa Ferdinande

https://vvle.be/node/325
https://vvle.be/node/320

