VBEGP v.z.w. Sergeyselstraat 15, 2140 Borgerhout

Antwerpen, 2 juni 2020

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering VBEGP vzw
op donderdag 25 juni 2020
om 19u00 Online
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij u als lid uit op de Algemene Ledenvergadering. Gezien de
huidige COVID-19-situatie is het aangewezen deze online te laten plaatsvinden. We hopen op jullie
begrip en talrijke aanwezigheid. De eerder gecommuniceerde agendapunten werden aangepast aan
de veranderde situatie.
We starten stipt om 19u00 uur met volgende agenda:

Goedkeuring verslag ALV 21 mei 2019
Financiële jaarstukken: jaarrekening en balans 2019*
Jaarverslag VBEGP & Werkgroep erkenning*
Herverkiezing van de bestuursmandaten:
Paul Derkinderen (2014), Maya van Zelst (2014), Lief Konings en Hilde Eilers (2014)
5. Informatie vanuit het bredere veld: Beweging in het veld m.b.t. het gebruik van de DSM5 en ICD-10 binnen de GGZ (HGR), Staten Generaal & GGZ-Congres.
6. Beweging en transitie in de NVAGT & consequenties voor de VBEGPvzw
Met betrekking tot dit agendapunt willen wij jullie ook verzoeken om aanwezig te zijn op
de online ALV van de NVAGT op 5 juni. Mocht je niet in de mogelijkheid zijn daaraan deel
te nemen, gelieve dan de Werktekst die naar de leden werd verzonden, door te nemen
voor onze ALV op 25 juni.
7. Wat verder ter tafel komt

1.
2.
3.
4.

Zoals je kan zien hebben wij een volle en boeiende agenda waarbij een talrijke aanwezigheid van de
leden geapprecieerd wordt!
Tot onze spijt zal het geplande etentje worden uitgesteld naar latere datum. Wie daarvoor al
betaalde zal het bedrag teruggestort krijgen.



Te raadplegen op voorhand op de VBEGP- website.
Leden zonder internetverbinding kunnen de goed te keuren documenten schriftelijk opvragen.

Aansluitend op deze ALV voorzien wij een korte ONTMOETINGSAVOND
(uiteraard ook online) waarin ervaringen gedeeld kunnen worden over de
beleving van de voorbije en huidige ‘Corona’-periode en de impact ervan op ons
werk en leven.
De ALV en de ontmoeting vormen één geheel (tot max 22u), dus gelieve voor de
hele avond in te schrijven indien mogelijk.
Praktisch:
Hierbij alvast de ZOOM-link om te kunnen deelnemen:
https://zoom.us/j/99030911274?pwd=MnNOVXAzOHVoaHROQTJma2pSSGdUdz09
Deelname aan de ALV en de ontmoetingsavond levert je 1 NVAGT-punt op
Gelieve ten laatste op 15 juni je aanwezigheid te bevestigen op dit mailadres:
maya_vanzelst@hotmail.com

Maya van Zelst, voorzitter

Strook vóór 15 juni mailen naar: eilers.hilde@gmail.com

Volmachtgeving Algemene Ledenvergadering 25 juni 2020 (online)
Naam : ………………………………………………
Adres : ………………………………………….
zal niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering en laat zich hierbij
vertegenwoordigen door
…………………………………………………………….………. die hiervoor volmacht krijgt.
Handtekening:

