BOBATH
Sint-Agatha-Berchem, 22 februari 2019

23 maart 2019
Belgische Bobath Vereniging
Jaarlijkse Algemene Vergadering
Beste Bobath therapeuten,
Wij nodigen u hartelijk uit op onze jaarlijkse Algemene Vergadering.
Deze gaat door in : KU Leuven - Tervuursevest 101 te 3001 LEUVEN - FaBeR, Gebouw de Nayer,
Aula 01.001 (Zie instructie en plan op pagina 4)
Dit kan voor u DE gelegenheid zijn om lid te worden van onze vereniging, voor zover u het nog niet
bent!
Ter herinnering, de voordelen verbonden aan het lidmaatschap zijn:
1. Belangrijke kortingen op onze recyclage cursussen,
2. Gratis deelname aan de Workshops
3. Vermeld zijn op de lijst meegedeeld aan patiënten op zoek naar een therapeut, alsook op
die van onze website, (hoofdzakelijk voor de zelfstandige)
4. Vanzelfsprekend stemrecht op de Algemene Vergadering,
5. Een Raad van bestuur die de toekomst van alle Bobath-Therapeuten ter harte neemt,
6. Een Teaching Team met inhoudelijke kwaliteit en op de hoogte van de laatste nieuwe
ontwikkelingen,
7. Ontvangst van de "Bobath" Nieuwsbrief.
Door het betalen van 50 euro ben je lid. Je kan van al deze voordelen genieten tot aan de volgende
algemene vergadering.
Opgelet: de therapeuten die betalen na de AV zullen niet kunnen genieten van de kortingen, en
natuurlijk niet mogen deelnemen aan de AV.
Om de organisatie vlot te laten verlopen en de AV niet te vertragen, verzoeken wij U vriendelijk het
lidgeld van 50,00 € op voorhand te storten op onze rekening IBAN BE70 0682 3401 2325 – BIC
GKCCBEBB, met vermelding "lidgeld 2019 – Naam + Voornaam".
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Programma :
9u :

Onthaal

9u30 :

Workshop : Clinical reasoning :
Videopresentatie over een case waarbij we in het eerste deel aandacht besteden
aan de evaluatie.

11u :

Algemene Vergadering met lunch

13u30 :

Workshop : Clinical reasoning :
Meer ingaan op de behandeling. We proberen daarbij het aspect van clinical
reasoning, zo belangrijk in het Bobath Concept, centraal te stellen.

15u :

Einde

Uw aanwezigheid op deze dag geeft recht op navormingseenheden bij PROQKINE.
Als je lid bent en actief wilt deelnemen aan de besluitvorming, de werking en de toekomst van het
ABBV Bobath, laat ons genieten van uw ervaringen en gedachten: Aarzel niet om erover te spreken
en U kandidaat te stellen!
Vergeet niet dat wij voldoende talrijk moeten zijn voor het houden van de AV. Dus, zelfs indien U
niet aanwezig kunt zijn, denk er aan een volmacht te verlenen via de formulier in bijsluiter.
Wij hopen op uw talrijke opkomst en dat u zult deelnemen aan deze verrijkende dag en aan het
leven van onze vereniging.
Met vriendelijke groeten.

De Raad van Bestuur
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ANTWOORD - COUPON

Terug te sturen ten laatste tegen 13 maart 2019
per e-mail: sabine@vds-office.be
of naar ons adres ABBV, Gentsesteenweg, 1007 te 1082 Brussel
Zou U uw gegevens kunnen controleren die op onze website verschijnen en op de kaart:
http://www.bobath.be; indien nodig te vervolledigen en/of te verbeteren via het antwoord
coupon.
Naam (meisjesnaam) en voornaam:
Het adres voor de briefwisseling van de ABBV

Ik heb een ander adres, namelijk een

is mijn (❑ privé ❑ professionele ❑ privé en

(❑ privé ❑ professionele ❑ privé en

professionele)

professionele)

Adres:

Adres:

Telefoon:
GSM:
e-mail:
Beroep: …………………………………………

Telefoon:
GSM:
e-mail:
Taal: NL of FR

Statuut : zelfstandige / loontrekkende / zelfstandige en loontrekkende
Jaar en plaats waarin u de basiscursus hebt gevolgd: …………………………………………………………….
Ik wens opgenomen te worden op de lijst van therapeuten, en wens op de website de vermelding
van mijn specialisaties en/of volgende opmerkingen:

Internet tekst
Ik wens lid te blijven/worden van de A.B.B.V. en regel mijn lidgeld voor het jaar 2019
❑ Ik zal deelnemen aan de AV van 23 maart.
❑ Ik zal niet deelnemen aan de AV van 23 maart en geef volmacht aan . . . . . . . .
. . . . . . . . . . die lid is van de A.B.B.V. en aanwezig zal zijn op de AV.
❑ Wegens beroeps/privé redenen, ben ik niet meer geïnteresseerd in uw activiteiten en wens
geschrapt te worden van uw gegevensbestand.
Datum:
Handtekening
❑

Belangrijk: In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, hebt u het recht om ABBV BOBATH te
vragen: toegang tot uw persoonlijke gegevens; de correctie van uw gegevens, het wissen van uw persoonlijke gegevens; de beperking
van uw persoonlijke gegevens; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens -

http://www.bobath.be/nl/Home/Contact
Ik verleen toestemming aan de vzw A.B.B.V. om alle persoonlijke en professionele gegevens die ik meegedeeld heb aan de vzw
A.B.B.V. te gebruiken en mee te delen aan patiënten die op zoek zijn naar een therapeut. Ik geef tevens toestemming aan de vzw
A.B.B.V. om alle persoonlijke en professionele gegevens die ik meegedeeld heb aan de vzw A.B.B.V. te vermelden op de website
www.bobath.be van de vzw A.B.B.V. ABBV BOBATH asbl garandeert de absolute vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
Geen inhoud of informatie zal zonder uw toestemming aan derden worden bekendgemaakt.
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Grondplan Faculteit

Bereikbaarheid FaBeR, Gebouw de Nayer, Aula 01.001, 1°verdieping.
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Tervuursevest 101 te 3001 Leuven – Heverlee
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Het station van Leuven ligt op ongeveer 5 km van de faculteit. U kunt er de bus nemen om de 10
minuten (tijdens de week !!, tijdens het weekend rijden er minder bussen).
Neem in de richting van Heverlee één van de volgende lijnen:
- lijn 337 Leuven Wavre (afstappen halte ‘Heverlee sportcentrum’)
- lijn 2 Kessel-lo – Heverlee (afstappen halte ‘Naamsepoort’)
- lijn 1 Leuven – Heverlee (afstappen halte ‘Naamsepoort’)
De halte ‘Heverlee sportcentrum’ bevindt zich vlak voor het domein van de faculteit.
Indien u aan de halte ‘Naamsepoort’ afstapt, moet u nog ongeveer 100 m de ring volgen richting
Tervuursepoort. De faculteit bevindt zich aan uw linkerkant.
Parkeergelegenheid aan de faculteit, niet betalend.
Dit is echter een kleine parking.
Een andere parkeergelegenheid : thv Alma 3 op Sportkot, deze parking is te bereiken via de
Celestijnenlaan en de Steengroevelaan. Je kan dan binnendoor naar GBDN (Gebouw De Nayer)
wandelen.
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Association Belge pour la Kinésithérapie
Pédiatrique -ABKP–
Belgische Vereniging voor de Pediatrische
Kinesitherapie –BVPK

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van BVPK –
Kinepedia
Opgepast : vroegere datum dan de andere jaren:
zaterdag 04 mei 2019 van 9h00 tot 12h30
Waar ?

Imperiastraat, 16 te Zaventem

Agenda :
Deel 1 : Formele Algemene Vergadering
Deel 2: Thema voorstellingen : meer inlichtingen volgen nog op onze
website en in de nieuwsbrieven
Welke projecten plannen we in 2019 ?
-

Verder werken aan de dossiers rond FB pathologie en E pathologie en aan de
herwaardering van de honoraria voor FB en E en voor de sessies van 60 min.
De bekendheid van Kinepedia onder collega’s verder stimuleren.
Aanmoedigen en ondersteunen van LOKK’s en peer reviews rond pediatrie.
Ontwikkelen van een erkenning en waardering van de bijzondere
beroepsbekwaamheden, samen met de andere ABCIG’s.
Kinepedia vertegenwoordigen binnen de internationale vereniging voor pediatrische
kinesitherapie. (IOPPT)
Kinepedia bekend maken bij de artsen pediatrie, zodat zij beter kunnen
doorverwijzen.
Contacten leggen met opleidingsinstituten om het aanbod pediatrie te verbeteren.
Creëren van een wetenschappelijke adviesraad.
Organiseren van een symposium
…

Om dit alles te verwezenlijken en om de belangen van de pediatrische
kinesitherapie in België te verdedigen hebben we nood aan een
representatief aantal leden. Momenteel telt Kinepedia 134 leden, terwijl er
ongeveer 750 kinesitherapeuten een BBB in pediatrie hebben aangevraagd.
Aarzel vooral niet om uw collega’s aan te moedigen om nu lid te worden
van Kinepedia !
Info op www.kinepedia.be/nl/leden
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