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Woordje van
de voorzitters

Beste leden,
Beste landmeters-experten,

We zijn het najaar ingedoken en hebben heel wat op de
planning staan, reeds 120 landmeters-experten schreven
zich in voor ons najaarsevent op 6 oktober 2022!  Mocht u
nog niet ingeschreven zijn, doe dit zeker snel, hoe meer
zielen hoe meer vreugd!

We willen er nogmaals op drukken dat voor de uren
permanente vorming (terug 20 dit jaar) slechts 10 uur in
webinarvorm kan meegerekend worden voor de Federale
Raad van Landmeters-Experten, dit zelfde aantal geldt ook
voor de ledenvergaderingen.  Fysieke events worden dus
opnieuw zeer belangrijk!

Oproep aan onze leden:
We zouden graag input krijgen van jullie rond thema's
waarover je graag eens zou brainstormen/meer uitleg/tips
krijgen tijdens onze toekomstige ledenvergaderingen.  De
bedoeling is om meer inhoudelijk te gaan werken naast het
natje en droogje en de meest gevraagde thema's aan bod te
laten komen.  Het gaat wel degelijk over een thema en niet
over cases omdat dit laatste te specifiek is. 

Komt er zo onmiddellijk iets in jou op?  Mail dit dan zeker
naar  info@vvle.be, we nemen dit dan mee ter bespreking
op onze bestuursvergaderingen om zo onze
ledenvergaderingen voor te bereiden of om een opleiding
rond te organiseren.  We hopen op die manier elkaar nog
meer (inter)actief te kunnen verder helpen.

http://info@vvle.be/


Hartelijk dank alvast voor jullie inspanningen!

We zien jullie heel graag op ons najaarsevent of op een van
onze komende opleidingen!
 
Vele groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw

Nog niet ingeschreven?
Mis ons event niet!  Schrijf nog snel
in via deze link en geniet van een tof
event 'back to basics' en 5 uur
permanente vorming.

Link Kadastrale plannen
Opgelet!  De link voor de download van de
kadastrale plannen werd verplaatst.  U
kunt ze voortaan hier terugvinden.

Nog enkele plaatsjes vrij op onze
cursus bomen determineren en
waardebepaling
30 september 2022: Kortessem
7 oktober 2022: Averbode
14 oktober 2022: Heist-Op-den-Berg
18 november 2022: Eeklo

https://vvle.be/kalender/1701
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/open-patrimoniumdata/datasets/downloadportaal
https://vvle.be/kalender/1695
https://vvle.be/kalender/1696
https://vvle.be/kalender/1697
https://vvle.be/kalender/1694


Beleidsforum VLAREM-trein 2019
Het Departement omgeving
organiseert op dinsdag 13
september 2022 van 10u tot 11u30
een webinar omtrent de VLAREM-
trein 2019.  Om uw attest te
bekomen, schrijft u zich ook in via
deze link.

 

Webinar IE-NET:
Deskundigenonderzoek van
rioleringssystemen en
waterschade
IE-Net organiseert op 20 september
2022 van 19u tot 22u dit webinar. 
Schrijf u in via deze link en maak
gebruik van onze korting als partner
bij IE-NET.
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