De BKVT viert haar 60e verjaardag!

Brussel, 31 maart 2015

De BKVT viert haar 60e verjaardag!
UITNODIGING
De voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Belgische Kamer van Vertalers en
Tolken vzw nodigen u graag uit om op vrijdag 25 september 2015 de 60e verjaardag te vieren van
de Kamer!
We spreken af om 15.00 u. voor een reeks conferenties, gevolgd door een academische sessie en
een feestmaal met dansavond.

In verband met de BKVT
De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) is een vereniging zonder winstoogmerk die
op 16 april 1955 werd opgericht in Brussel. De BKVT zet zich in voor de vertalers en tolken in
België en voor de erkenning van de specifieke vaardigheden van deze beroepen. Ze wil de
actoren en gebruikers in de vertaalsector sensibiliseren voor het belang van kwaliteit en de
verantwoordelijkheid van de vertalers en tolken. Op 23 mei 2006 kreeg de BKVT de titel
koninklijke vereniging.
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PROGRAMMA
Deel 1 : conferenties
14.30 u. Onthaal
15.00 u. Certificering of deontologie? Wat is de toekomstige oplossing voor vertalers en

tolken?
Agnès Feltkamp
15.40 u. Les avancées technologiques : quel avenir pour les traducteurs et interprètes ?

Guillaume Deneufbourg
16.20 u. Samenwerking tussen vertaalbureaus en zelfstandig vertalers: welke toekomst

is hiervoor weggelegd in een sector waar de concurrentie hard is?
Rudy Tirry
17.00 u. Building your business model - from frugal to sustainable to prosperous

Chris Durban

Deel 2 : academische sessie
18.00 u. Verwelkoming door de voorzitter van de BKVT
18.15 u. Geschiedenis van de BKVT
Jean-Bernard Quicheron, erevoorzitter van de BKVT
18.30 u. Het engagement van de BKVT en de Belgen binnen de FIT
Henry Liu, voorzitter van de FIT
18.45 u; Welke toekomst hebben professionele vertalers en tolken?
R on d e t a f e lg e s p re k
Deelnemers: voorzitter van FIT Europe, voorzitter van de BQTA/EUATC, Christos Ellinides,
adjunct directeur-generaal van de DGT, Jean-Pierre Colson (ILMH/UCL), Aline Remael
(Universiteit Antwerpen)
19.30 u. Receptie

Deel 3 : feestelijkheden
20.30 u. Diner
22.30 u. Dansavond
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DATUM EN ADRES

DEELNAME

Vrijdag 25 september 2015 om 15.00 u.

Volledige dag

Radisson Blu Royal Hotel, Brussel
Koninklijke zaal B
Wolvengracht 47
1000 Brussel

»
»

PARKEREN
Munt
http://prod.interparking.be/nl/findparking/Monnaie/
Parking op enkele meters van het hotel. Inrit
aan de Wolvengracht.

Parking van het Radisson Blu
Kort parkeren kan voor de ingang van het
hotel.
U kunt ook parkeren in de parking van het
hotel. Tarief: € 5/uur. U betaalt aan de
slagboom bij de parking of aan de receptie
van het hotel.

INSCHRIJVEN
Inschrijven doet u door de invulstrook
hieronder ingevuld terug te sturen naar het
secretariaat (secretariat@cbti-bkvt.org).
Vermeld duidelijk aan welke activiteiten u
wenst deel te nemen, en het aantal
personen.

Leden en gelijkgestelden* € 95
Niet-leden
€ 135

Conferenties en receptie
»
»

Leden en gelijkgestelden* € 45
Niet-leden
€ 75

*gelijkgestelden: partners, leerkrachten,
leden van verenigingen aangesloten bij FIT

Betaling
Uitsluitend via overschrijving op de rekening
van de BKVT:
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Mededeling: vermeld de activiteit (hele dag
of enkel conferenties en receptie) + aantal
personen + naam van het 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

Bedankt om in te schrijven en te betalen vóór
20 juni 2015.
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ANTWOORDSTROOK
Gelieve deze invulstrook te mailen naar Valérie Yernault (secretariat@cbti-bkvt.org).
De heer / mevrouw: .......................................................................................................................
(NAAM van het LID)
Adres: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Zal deelnemen:

☐ aan de volledige dag, en brengt ………. personen mee
☐ aan de conferenties en de receptie, en brengt ………. personen mee
en betaalt vandaag
Volledige dag

………. x € 95
………. x € 135

Conferenties en receptie

………. x € 45
………. x € 75

Graag een vegetarische maaltijd voor ……… perso(o)nen

Betaling
Uitsluitend via overschrijving op de rekening van de BKVT:
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Mededeling: vermeld de activiteit (hele dag of enkel conferenties en receptie) + aantal personen
+ naam van het lid

Sponsoring
Hierbij vindt u alle informatie over de sponsormogelijkheden van het event.
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