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Woordje van 
de voorzitters

Beste leden, 
Beste landmeters-experten, 

We zijn 2022 alvast dynamisch gestart met heel wat
geïnteresseerde landmeters-experten op stap in de bossen
met Inverde voor de winterkenmerken en de webinar rond
het vastgoedinformatieplatform.  

We zetten alvast deze trend voort, Corona moeit zich
gelukkig minder en minder met ons dagelijks leven en we
zijn zo verheugd dat we ook onze ledenvergaderingen terug
mogen organiseren.  Binnenkort kunnen we terug
'informeel' samenkomen om te netwerken en informatie uit
te wisselen, toch iets wat broodnodig is ...   In deze
nieuwsbrief vind je de inschrijvingslinks voor Antwerpen
(21 april), Zemst (4 mei) en Beernem (12 mei), we maken er
terug een heel leuk weerzien van en hopen jullie natuurlijk
massaal terug te zien!  

Het volgende idee die vanuit ons jonge bestuur gegroeid is,
is de mogelijkheid om te brainstormen over 'bepaalde
thema's' binnen ons beroep, zodat leden van VVLE elkaar
'gericht' kunnen verderhelpen. Binnenkort in een bevraging
meer daarover! 

Vanaf nu kunt u zich ook inschrijven op de cursussen
'Bomen determineren en waardebepaling' ism Inverde. 
Deze lessenreeks start terug in september 2022 op de reeds
gekende locaties.  Het is de eerste maal dat we deze
organiseren en zullen, indien succesvol en overboekt, deze
volgend jaar terug op de agenda zetten zodat iedereen de
kans krijgt om deze unieke opleiding, op maat van de
landmeter-expert, te volgen. 



We plannen voor de zomer nog een juridische webinar rond
omgevingsrecht en mede-eigendom, zullen terug aanwezig
zijn op de Trefdag Informatie Vlaanderen en hebben reeds
een nieuwe datum voor ons najaarsevent! 

Van knaldrang gesproken dit jaar.  We wensen jullie alvast
veel leesplezier en hopen van harte jullie binnenkort op
onze ledenvergaderingen terug te zien! 
 
Vele groeten,
Tomas Vanden Bussche 
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw

SAVE THE DATE: 6 oktober 2022 
Najaarsevent VVLE 'BACK TO
BASICS', derde keer goede keer.

Schrijf je nu in voor onze
ledenvergaderingen! 
Op 21 april 2022 in T.C. De Bergen,
Herenthout 
Op 4 mei 2022 in Zaal Amadeus, Zemst 
Op 12 mei 2022 in het Urban Café in
Bulskampveld, Beernem

Schrijf je nu in voor cursus
Bomen Determineren en
waardebepaling! 
9 september 2022: Houthulst 
23 september 2022: Eeklo 
30 september 2022: Kortessem 
7 oktober 2022: Averbode 
14 oktober 2022: Heist-Op-den-Berg

https://vvle.be/kalender/1689
https://vvle.be/kalender/1690
https://vvle.be/kalender/1692
https://vvle.be/kalender/1693
https://vvle.be/kalender/1694
https://vvle.be/kalender/1695
https://vvle.be/kalender/1696
https://vvle.be/kalender/1697


IE-NET 
We hebben met IE-net een
partnership waarbij u, als lid van
VVLE, korting kan krijgen op de
opleidingen die zij organiseren. Wij
zorgen dan terug voor het attest voor
de uren permanente vorming bij de
Federale Raad.  Check onze
kalender voor de komende
opleidingen rond Extended Reality,
Brandonderzoeken &
Deskundigenonderzoeken in
geotechnische schadegevallen. 
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