CBTI-BKVT | Uitnodiging

Brussel, 16 december 2014

Nieuwjaarsreceptie en bezoek
hoofdzetel NAVO
UITNODIGING
De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de Belgische Kamer van
Vertalers en Tolken vzw nodigen u uit om op vrijdag 23 januari 2015 met hen het
nieuwe jaar in te luiden.
We starten om 13.15 uur met een boeiend bezoek aan de hoofdzetel van de NAVO,
gevolgd door een receptie en een diner waar u collega’s kunt ontmoeten en waar u kunt
netwerken, in een ontspannen sfeer.
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PROGRAMMA
13.15 u. – 13.30 u. : Geleid bezoek aan de hoofdzetel van de NAVO
Onthaal in de persruimte van de NAVO
13.30 u. – 14.40 u. : Voorstelling van de vertaaldiensten van de NAVO
14.40 u. – 15.00 u.:

Koffiepauze

15.00 u. – 16.00 u. : Voorstelling van de tolkdiensten van de NAVO
Hoofdzetel NAVO
Boulevard Léopold III
1110 Brussel
18.00 u. :

Nieuwjaarsreceptie (Cocktail)

Hotel Léopold
Luxemburgstraat 35
1050 Brussel
(enkele minuten te voet van de zetel van de BKVT)
http://www.hotel-leopold.be
19.00 u. :

Diner

Hotel Léopold
Luxemburgstraat 35
1050 Brussel
(enkele minuten te voet van de zetel van de BKVT)
http://www.hotel-leopold.be

VOORBEREIDING BEZOEK
Gelieve bij inschrijving je voornaam, naam en identiteitskaartnummer door te geven aan
Ludovic Pierard (president@cbti-bkvt.org). Om veiligheidsredenen registreert de NAVO
de gegevens van alle bezoekers.
Als je naam niet op de bezoekerslijst van 23 januari 2015 staat, krijg je geen
toegang tot de NAVO-gebouwen.

De dag zelf
Begeef je met je identiteitskaart naar de bezoekersingang (naast de hoofdingang), waar
je de nodige veiligheidscontroles moet doorlopen. We wachten op je in de persruimte.
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Parkeren
Parkeren kan op de bezoekersparking, buiten de veiligheidsperimeter van de NAVO. Rijd
naar de hoofdingang van de NAVO, waar de parkeerwachter je toegang verleent tot de
parkeerterreinen. Daarna wandel je naar de bezoekersingang.

MENU
Voorgerecht
Tartaar van zwaardvis en Crystal Red op zijn Italiaans, raketsla, vinaigrette ‘Vitello
Tonato’

Hoofdgerecht
Gebraden kalfshaasje, gestoofde sjalotjes en tuinbonen, peultjes, romige
aardappelmousseline, pastinaakchips, truffelsaus

Dessert
Chocoladendroom
Er kan een vegetarische hoofdschotel besteld worden.

INSCHRIJVINGEN
Met de invulstrook hierna of een mail naar het secretariaat (secretariat@cbti-bkvt.org)
met duidelijke vermelding van de activiteiten (bezoek, receptie of receptie en diner)
waaraan u wenst deel te nemen en van het aantal personen.
Ook indien de activiteit voor u gratis is, dient u zich in te schrijven. Uw inschrijving
wordt ten laatste op 12 januari 2015 verwacht.

BIJDRAGE IN DE KOSTEN
Bijdrage voor het bezoek
»
»

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

GRATIS
GRATIS

Bijdrage voor de cocktail
»
»

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

GRATIS
GRATIS
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Bijdrage voor het diner (3-gangenmenu, water, wijn en koffie)
»
»

leden en gelijkgestelden* : 45 €
niet-leden:
80 €

*gelijkgestelden: partners, docenten van de opleidingsinstituten, leden van
zusterverenigingen

Betaling
Uitsluitend door bankoverschrijving op de rekening van de BKVT:
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Mededeling: duidelijke vermelding van de activiteiten (bezoek, receptie en diner)
waaraan u wenst deel te nemen + het aantal personen + naam lid

CONTACT
Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI-BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel. : +32 2 513 09 15
secretariat@cbti-bkvt.org
www.cbti-bkvt.org
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ANTWOORDSTROOK
Gelieve deze strook naar Valérie Yernault te mailen (secretariat@cbti-bkvt.org) of te
faxen (+32 2 513 09 15)
De heer / Mevrouw: .......................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Neemt deel aan:
☐ het bezoek, vergezeld van .......... persoon (onen)
☐ de receptie, vergezeld van .......... persoon (-onen)
☐ de receptie en het diner, vergezeld van .......... persoon (-onen)
en stort vandaag nog :
Cocktail:

.......... x 0 €

Cocktail en diner:

.......... x 45 €
.......... x 80 €

Wenst een vegetarisch menu voor .......... persoon (onen)

Betaling
Uitsluitend door bankoverschrijving op de rekening van de BKVT:
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Mededeling: duidelijke vermelding van de activiteiten (bezoek, receptie en diner)
waaraan u wenst deel te nemen + het aantal personen + naam lid
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