Maandag 29 augustus 2016
Geachte collega
Beste KGBN-lid

KGBN wil samenhorigheid creëren in een sterk netwerk van artsen in Noord
West-Vlaanderen. De vereniging heeft de ambitie om huisartsen en andere specialisten
over alle leeftijden heen op zoveel mogelijk evenementen samen te brengen. Onze regio
moet een voorbeeld worden van een hecht sociaal en collegiaal netwerk, de oudste
gemengde artsenvereniging van dit land waardig!
Hoe gaan we dat doen? Onze klassieke navormingen op donderdagavond in
het VLM–gebouw blijven open voor alle artsen. Deze avonden moeten de
ontmoetingsplaats bij uitstek blijven. We blijven ook het herfst- en lentecongres
organiseren, wetenschap gecombineerd met cultuur of sport. Vanaf nu investeren we
ook in sociale activiteiten waar kleine groepjes collega’s van alle leeftijden mekaar
vinden in een specifieke interesse: cultuur, gastronomie, sport, reizen, sinterklaasfeest,
maatschappelijke thema’s… de lijst van onderwerpen mag lang zijn. Als al deze kleine
groepjes dan ook nog deelnemen aan de eindejaarsreceptie wordt die nog gezelliger.
De rol van KGBN in deze nieuwe activiteiten: alle logistieke en administratieve
steun aan kandidaat-organisatoren verlenen. Daarom vervellen we trouwens ook van
een feitelijke vereniging naar een vzw.
Waarom veranderen? Door de voortdurende vooruitgang in de geneeskunde
hebben de verschillende artsendisciplines meer en meer aparte navorming. Enkel op
basis van navorming wordt het dus moeilijk om ook jonge artsen als nieuwe leden aan te
trekken. Verenigen en netwerken is de toekomst. En dit zien we als dé KGBNopdracht. Wordt dus vandaag nog lid of hernieuw je lidmaatschap! Wil je ook actief
meewerken stuur dan een mail naar David (david@habovzw.be)
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U kunt uw lidmaatschap verlengen door uiterlijk op 30 september 2016 130 euro te storten
op het KGBN-rekeningnummer BE 66 4789 0378 7143, Kerkstraat 200 te 8370 Blankenberge
met de vermelding: ‘lidmaatschap 2016 - 2017 + Naam + Voornaam’.
De formule “lidmaatschap per koppel” aan 175 euro is vanaf nu niet meer mogelijk, elk
lid betaalt een ledengeld van 130 euro.
Gepensioneerde collega’s die niet meer beroepsactief zijn betalen 60 euro.
Bent u minder dan 1 jaar werkzaam in de kringregio betaalt u niets doch dient u wel uw
lidmaatschap aan te vragen bij ons secretariaat via mail naar info@habovzw.be

Alvast bedankt vanwege het bestuur van KGBN!
Chris Bervoets, voorzitter
Wouter De Keyser, secretaris
Riet Van Belle, penningmeester
Francoise Loose, bestuurslid
Sylvie Vermeire, bestuurslid
Piet Vermeire, bestuurslid
Sam Vander Eecken, bestuurslid
Marco Lanckneus, bestuurslid
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