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Woordje van
de voorzitters

Beste leden,
Beste landmeters-experten,

Het doet ons plezier dat reeds meer dan 150 leden hun
lidmaatschap hernieuwden voor 2023!  We staan terug voor
een boeiend jaar van interessante webinars én veelvuldige
ledenvergaderingen, de try-out van de ledenvergadering in
Aalter voor onze West-Oost-Vlaamse leden was een succes
en zal voor volgend jaar dan ook meerdere keren op de
agenda staan, net zoals in Zemst & Herenthout. 

Landmeter-expert is in 2022 een knelpuntberoep, daarom is
elkaar ontmoeten regionaal en op regelmatige basis cruciaal
om kennis uit te wisselen.

De wet van de publiekrechtelijke Orde zal wellicht begin
2023 van kracht gaan.  Daar zit VVLE zeker niet stil: we
zitten in eerste lijn en hebben ook een rechtstreekse lijn met
de administratie en HRZ KMO waarin Tomas Vanden
Bussche werd verkozen voor de volgende 6 jaar tot
voorzitter van sector 14 - Technische beroepen.  Op die
manier kunnen we vanuit VVLE heel nauwgezet vinger aan
de pols houden.  We zullen u als lid dan ook zeer snel
informeren zodat u tijdig weet wat u te doen staat.

Wordt dus vervolgd, maar vooreerst wensen wij u van harte
heel fijne eindejaarsfeesten en hopen we u in 2023 massaal
terug te zien!
 
Vele groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw



Schrijf u nu in als lid van VVLE
voor 2023!

Bedankt aan alle leden die hun
lidmaatschap reeds hernieuwden! 
Nog geen lid van VVLE voor 2023?
Doe dit in enkele klikken in
uw Persoonlijk menu.
Hierdoor vermijden we heel wat
administratie en rappels, bedankt
alvast!
 

Save the Date - 26 oktober 2023
De datum staat al vast, we plannen ons
najaarsevent in 2023 in Limburg, dit als
dank voor de grote opkomst van onze
Limburgse collega's in Waregem.

Bekijk zeker nog eens de toffe
sfeerbeelden van het voorbije event hier.

Archieven Landmeters
De communicatie van onze nieuwe
tools voor archieven en ledenlijst
heeft al voor veel input gezorgd. 
Maak dit zeker in orde want dit
betekent voor u als lid ook een
belangrijk bron van informatie!
Notarissen
Wist je dat je de opvolger van notaris
tot 1950 via deze link kunt zoeken?

 

Kalender 2023
We zijn de kalender 2023 aan het
finaliseren en het belooft terug een
boeiend jaar te worden.  VVLE staat
terug garant voor heel wat
interessante webinars & veelvuldige
ledenvergaderingen in Aalter, Zemst
& Herenthout!

https://vvle.be/personal
https://vvle.be/node/412
https://notaris.be/notaris/zoek/akte


Inverde
Volgde je de cursus van Inverde dit
jaar?  Bekijk dan zeker nog eens de
presentaties terug, de lesgevers
hebben ons dit najaar nog een
update gestuurd die interessant kan
zijn.
Terug te vinden op Mijn Seminaries
in uw Persoonlijk Menu.
 

 

Landmeter-expert is
knelpuntberoep in 2022
Bekijk de lijst hier.  Elkaar helpen is
dan ook heel belangrijk.  Bekijk
daarom af en toe onze leden-helpen-
leden rubriek op onze site.  Soms
heeft iemand een vacature of wenst
een student een studentenjob te
doen... 
 

Het bestuur van VVLE
wenst u een mooi

eindjaar en een gelukkig
en gezond

2023
voor u en uw geliefden.
Alvast tot volgend jaar!

 

https://vvle.be/node/413
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