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INHOUD
1. Ledenwerving 2017
2. Jaarboek 2016 - 2017

VE-LEDEN 2016, gelieve ook aandachtig punt 2. te lezen!!

1. Ledenwerving 2017 : Willen we nog van tel zijn?
De hervormingstrajecten die onze overheden hebben ingezet, zullen de
werking van ons gezondheids- en welzijnssysteem tot in de details
hertekenen. Het geld is op, dus moet zorg en welzijn anders, én ook nog
beter.
Alle zekerheden worden in vraag gesteld, ook “ons werkterrein”, onze
dagelijkse job.
Het VE is sterk inhoudelijk betrokken bij deze hervormingen,
ergotherapeuten nemen actief deel aan de conceptualisatie van de nieuwe
zorg en welzijn.
We leven niet in een tijdperk van veranderingen,
maar we beleven een verandering van tijdperk.
Maar!
Maar we hebben een probleem. Enkel representatieve
beroepsverenigingen kunnen doorwegen in de besluitvorming. Het VE kan
maar als representatieve beroepsvereniging beschouwd worden als
voldoende ergotherapeuten ons, via hun lidmaatschap, een mandaat
geven.
Wij zijn geen representatieve beroepsvereniging! We hebben véél te
weinig leden. In tijden van besparingen wordt geen rekening gehouden
met zwakke organisaties.
Willen we dat andere professionelen/organisaties zwaarder doorwegen bij
beslissingen die onze toekomst zullen bepalen, of willen we een sterk VE
dat aan besprekingen kan deelnemen?
Het VE is een vrijwilligersorganisatie. Aan motivatie en werkkracht van de
bestuursleden en medewerkers zal het niet liggen.

Nu ligt de bal in het kamp van elke individuele ergotherapeut.
Het Vlaams Ergotherapeutenverbond heeft je lidmaatschap nodig,
omdat elke ergotherapeut die een toekomst wil, het Vlaams
Ergotherapeutenverbond nodig heeft.
De tarieven: A. Basistarieven
1. Gediplomeerde (1):
2. Startlid (1) (2):
3. Student Bachelor (3)
4. Student Master, BanaBa en PhD:
5. Koppel (1):
6. 65+(1):
7. Lid (buitenland) (1):

€
€
€
€
€
€
€

85,00
60,00 ... Nieuw!!!
0,00
30,00
100,00
50,00
100,00

(1) Lidmaatschap met jaarboek
(2) Een startlid is hij/zij die zich de eerste keer lid maakt na zijn/haar studies.
Men kan zich slechts 1 keer inschrijven als startlid.
(3) In een lidmaatschap student bachelor is geen jaarboek inbegrepen.

C. Groepstarief
Nieuw!!! Voordeeltarief voor instellingen en diensten!
Een degressief tarief voor instellingen bedrijven en organisaties
- 1ste lid
80 €
- 2de tot 3de lid 60€
- vanaf 4de lid
50 €
Klik hier voor de modaliteiten groepstarief
D. Betaalmogelijkheden
1. Betaal via DOMICILIËRING
en krijg 10 € REDUCTIE op de basistarieven 1, 4 en 5
Hoe?
Download domiciliëringsformulier.
Vul het in en verstuur het ondertekend naar:
VE-administratie
p/a Brugsesteenweg 131
9900 Eeklo
Na ontvangst v/h formulier wordt het lidgeld automatisch geïnd
tot de domiciliëring door u herroepen wordt.
2. Betaal via overschrijving naar
rekeningnummer BE87 0682 3658 9794
GKCCBEBB
van VE-ledenwerving
Zandvleuge 116
9900 Eeklo
Vermeld: "naam, voornaam lid 2017"

C Lid WFOT (enkel in combinatie met VE-lidmaatschap!):
supplement 20,00 € op het basistarief

Nog niet overtuigd?
Er zijn nog goede redenen om lid te worden: Klik hier!
2. Het Jaarboek 2016 - 2017
Het jaarboek verschijnt vanaf dit jaar niet meer in september maar zal
vanaf nu steeds in januari uitgegeven worden.
Dit is een weloverwogen beslissing en we willen deze beslissing en de
praktische consequenties daarvan even toelichten.
Waarom hebben we de publicatiedatum veranderd?
Het lidmaatschap voor de beroepsvereniging loopt van januari tot
december. Als dienstverlening voor onze (nieuwe) leden is het
interessanter om reeds bij het begin van het lidmaatschap een jaarboek te
kunnen aanbieden. Leden worden dan - bij manier van spreken - dadelijk
beloond voor hun (hernieuwd) engagement. Ze ontvangen dadelijk een
zeer tastbaar voordeel: toegang tot de meest recente Nederlandstalige
literatuur over ergotherapie. Dit tastbare voordeel wordt vanaf dit jaar
ook zeer wezenlijk verhoogd. Door een nieuw initiatief van het VE, de
redactie van het jaarboek en Acco, krijgt ieder VE-lid vanaf dit jaar niet
alleen het nieuwe jaarboek toegestuurd én hij/zij krijgt tegelijk toegang
tot een digitale bibliotheek die alle bijdragen uit alle voorgaande
jaarboeken bevat. Dat zijn er ondertussen 150 en dit aantal zal dus elk
jaar verder toenemen. Omdat Acco de artikels auteursrechtelijk moet
beschermen, wordt geopteerd om de digitale bibliotheek aan te bieden in
een beschermde omgeving: het ‘Sofiaplatform’ van Acco.
Deze extra service kost natuurlijk extra geld maar het goede nieuws voor
de leden is dat het lidgeld niet verhoogd wordt.
Wat betekent dit praktisch voor de huidige VE-leden
(lidmaatschap 2016)
Omdat we in een overgangsjaar zitten wordt het jaar 2016 en het jaar
2017 samengevoegd in één jaarboek dat de titel draagt ‘Jaarboek
Ergotherapie 2016-2017’
Dit betekent dat de huidige VE-leden die volgend jaar opnieuw lid
worden in januari dit jaarboek zullen ontvangen samen met de toegang
tot de digitale bibliotheek. Zij hebben dan voor twee jaren lidmaatschap
slechts één jaarboek ontvangen. Daarom krijgen zij een
compensatie: zij krijgen 25€ korting. Wie op dit moment lid is maar dit
lidmaatschap niet wenst te verlengen krijgt in januari gewoon het
jaarboek toegestuurd dat hij nog tegoed had voor zijn lidmaatschap 2016.
Als lid in 2016 schrijf je 60€ over,
Koppels lid 2016 schrijven 75€ over,

+65 lid 2016 schrijft 25€ over,
voor je lidmaatschap 2017 op rekening:
BE87 0682 3658 9794
GKCCBEBB
VE-ledenwerving
Zandvleuge 116
9900 Eeklo
En vermeld: ‘naam + voornaam + lid 2017’
Indien je een domiciliëring hebt, zal er automatisch mét korting van je
rekening gedebiteerd worden

Wordt lid van je beroepsvereniging!
Wij hebben jou nodig,
meer dan ooit
Jij hebt ons nodig,
meer dan ooit

WORDT LID, KLIK HIER!

Met vriendelijke groeten,
Pierre Seeuws
Voorzitter VE

