Onthaal van de nieuwe leden
Datum:
Plaats:
Contact:
Categorie:

donderdag 13 oktober 2016 – 15.30 u. - 18 uur
BKVT – Montoyerstraat 24 – 1000 Brussel - Room Belliard
Valérie Yernault : secretariat@cbti-bkvt.org
Reilen en zeilen BKVT

U bent nog niet zo lang geleden lid geworden van de BKVT of u bent al langer lid, maar hebt nog
niet deelgenomen aan het onthaal van de nieuwe leden. Daarom nodigen wij u graag uit voor de
informatieve bijeenkomst
‘Hoe haal ik het maximum uit mijn bijdrage?’
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 oktober 2016 op de zetel van de Kamer,
Montoyerstraat 24, 1000 Brussel.
U maakt er niet alleen kennis met de Kamer, de bestuurders en andere leden, maar verneemt er
ook hoe u het maximum kunt halen uit uw lidmaatschap. Wij informeren u graag over de vele
voordelen verbonden aan uw lidmaatschap en beantwoorden alle eventuele vragen.

Programma



15.30 u - onthaal van de nieuwe leden
18.00 u - receptie

Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag informeren over:









de structuur en de projecten van de vereniging;
de functies van de raad van bestuur;
uw deelname aan de algemene vergadering;
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voorbehouden is voor leden;
de tarieven die u moet hanteren om een voldoende groot inkomen te verwerven;
de hulpmiddelen die tot uw beschikking staan om u te behoeden voor twijfelachtige
klanten;
de voordelen die u kunt halen uit Yammer, het interne communicatiemiddel van de
Kamer;
de werking van de arbitrageraad.

U verneemt ook hoe de BKVT in de loop van de tijd reeds vele collega’s heeft kunnen helpen.
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Aan deze vergadering zullen vooral leden deelnemen die u dankzij hun functie of ervaring
kunnen informeren, uw vragen beantwoorden en luisteren naar uw voorstellen om de BKVT te
laten evolueren.

Inschrijving
Per e-mail op het adres secretariat@cbti-bkvt.org vóór vrijdag 7 oktober 2016.
Wij kijken ernaar uit u binnenkort te ontmoeten.

Rita Roggen
Voorzitter van de BKVT
De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke
vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel
België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.
Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt
met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele
kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de
beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te
verdedigen. De BKVT is eveneens lid van de Belgische federaties van vrije beroepen FVB en
UNPLIB en van de Fédération Internationale des Traducteurs (FIT).
Meer informatie op: www.cbti-bkvt.org
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