CBTI-BKVT | Uitnodiging

Brussel, 12 december 2016

Nieuwjaarsreceptie en lezingen
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 20 januari 2017 samen het nieuwe jaar te vieren.
Wij verwachten u vanaf 13.30 uur voor twee boeiende lezingen.
Voor beide lezingen voorzien we simultaanvertaling.
Aansluitend is er een receptie en een diner, waarop u collega’s kunt ontmoeten en in een
ontspannen sfeer relaties kunt aanknopen.
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PROGRAMMA
13.30 u.:

Onthaal

14.00 u.:

Lezingen

Mevrouw Nathalie Lemaire, correctrice, maître-assistante en onderzoekster bij het Centre
Tradital/Termisti van de Université libre de Bruxelles
“Eentalige revisie: wat corrigeer / verbeter je wel (of niet)?”
Marijke LUURSEMA, jurist-vertaler, Nederlandstalige vertaaleenheid van het Hof van Justitie
Lieve ANCKAERT, jurist-vertaler, Nederlandstalige vertaaleenheid van het Hof van Justitie
Frédérique LOCOGE, adjunct-hoofd, Franstalige vertaaleenheid van het Hof van Justitie
“Hoe kan ik als zelfstandig vertaler deelnemen aan aanbestedingen van het Hof van Justitie
van de Europese Unie?”
Zetel BKVT
Montoyerstraat 24
1000 Brussel
18.00 u.:

Nieuwjaarsdrink

Leopold Hotel Brussels
Luxemburgstraat 35
1050 Brussel
(op wandelafstand van de zetel van de BKVT)
http://www.hotel-leopold.be
19.15 u.:

Diner

Leopold Hotel Brussels
Luxemburgstraat 35
1050 Brussel
(op wandelafstand van de zetel van de BKVT)
http://www.hotel-leopold.be

Voorgerecht
Tongrolletjes met zalm, julienne van groenten op Thaise wijze, wittewijnsaus met saffraan
en kokos

Hoofdgerecht
Kalfsfilet, stoofpotje van oesterzwam en eekhoorntjesbrood, aardappelgratin met tartufatasaus, gekonfijte pastinaak, witloof in de oven, rode portosaus en sjalotten

Dessert
Kerstgebak “Baba” met amaretto, slagroom en seizoensfruit
U kunt een vegetarisch menu bestellen.
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INSCHRIJVINGEN
De antwoordcoupon invullen en opsturen of mailen naar het secretariaat
(secretariaat@vertalers.be) met opgave van de activiteiten (lezingen, drink of drink en
diner) waaraan u wenst deel te nemen, evenals het aantal deelnemers.
Zelfs als de activiteit gratis is voor u, dient u zich toch in te schrijven.
Uw inschrijving en uw betaling worden verwacht vóór 11 januari 2017.

BIJDRAGEN
Bijdrage voor de lezingen
»

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

GRATIS
€ 20

Bijdrage voor de drink
»
»

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

GRATIS
€ 25

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

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

€ 50
€ 85

*gelijkgestelden: partners, docenten van de opleidingsinstituten, leden van LextraLingua
vzw en van de verenigingen die lid zijn van FIT

Betalingen
Enkel door overschrijving op het rekeningnummer van de BKVT:
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Mededeling: vermeld duidelijk de activiteiten (lezingen, drink of drink en diner) waaraan u
wenst deel te nemen + aantal personen + naam van het lid
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ANTWOORDCOUPON
Gelieve deze antwoordcoupon via e-mail over te maken aan het secretariaat:
(secretariaat@vertalers.be)
De heer / mevrouw: .........................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
zal deelnemen aan:
☐ de lezingen, samen met
☐ de drink, samen met
☐ de drink en het diner, samen met

………. perso(o)ne(n)
………. perso(o)ne(n)
………. perso(o)ne(n)

en schrijft vandaag de volgende bedragen over:
lezingen

………. x € 0
………. x € 20

drink:

………. x € 0
………. x € 25

drink en diner

………. x € 50
………. x € 85

vraagt een vegetarische maaltijd aan voor ……… perso(o)ne(n)

Betaling
Enkel door overschrijving op het rekeningnummer van de BKVT:
IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Mededeling: vermeld duidelijk de activiteiten (lezingen, drink of drink en diner) waaraan u
wenst deel te nemen + aantal personen + naam van het lid

CONTACT
Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT-CBTI)
Montoyerstraat 24 / B12
B - 1000 Brussel
Tel: +32 2 513 09 15
secretariaat@vertalers.be
www.vertalers.be
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