Brussel, 10 juli 2017

Sint-Hiëronymus goes to … Leuven
UITNODIGING
De leden van de raad van bestuur van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw nodigen u
uit om op zaterdag 30 september 2017 samen het feest van Sint-Hiëronymus te vieren.
Wij verwachten u om 14.00 uur voor een geleid bezoek aan de stad Leuven. Nadien kan u de stad
op eigen houtje verder verkennen. We sluiten de namiddag af met een BBQ, waarop u collega’s
kunt ontmoeten en in een ontspannen sfeer relaties kunt aanknopen en netwerken.
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PROGRAMMA
13.30 u. – 14.00 u.:

Samenkomst

14.00 u. – 16.00 u.:

Rondleiding van Leuven

Afspraak voor het stadhuis.

16.00 u. – 18.00 u.:

18.30 u.:

Vrije tijd

Diner

Brasserie Improvisio
Brusselsestraat 63 B
3000 leuven
http://www.improvisio.net

MENU
BBQ - vis en vlees
Steak – kalkoenbrochette – vispapillotte – gemarineerde gamba’s met slabar, couscous, koude
patatjes, pasta’s, sauzen en een broodassortiment.
Huiswijn en water zijn inbegrepen.

INSCHRIJVINGEN
De antwoordkaart invullen en opsturen of mailen naar het secretariaat
(secretariaat@translators.be) met opgave van de activiteiten (bezoek of bezoek en diner)
waaraan u wenst deel te nemen, evenals het aantal deelnemers.
Uw inschrijving en uw betaling worden verwacht vóór 20 september 2017.
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BIJDRAGEN
Bijdrage voor het geleid bezoek (1 groep van 25 Franstaligen en 1 groep van 25 Nederlandstaligen)
»
»

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

0€
10 €

Bijdrage voor het diner (huiswijn en water inbegrepen)
»
»

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

50 €
50 €

Bijdrage voor het geleid bezoek en het diner (huiswijn en water inbegrepen)
»
»

leden en gelijkgestelden*:
niet-leden:

50 €
60 €

* gelijkgestelden: partners, docenten van de opleidingsinstituten, studenten en leden 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: aantal personen + naam van het lid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTWOORDKAART
Gelieve deze antwoordkaart over te maken aan Valérie Yernault: bij voorkeur via e-mail
(secretariaat@translators.be).
De heer / mevrouw: .....................................................................................................................
zal deelnemen:
☐ aan het bezoek en het diner, samen met ………. perso(o)n(en)
☐ aan het bezoek, samen met ………. perso(o)n(en)
☐ aan het diner, samen met ………. perso(o)n(en)
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