Jabbeke, 21.12.2016

Betreft: betaling lidgeld VVGT 2017

Beste collega’s,
Voor het bestuur was 2016 een vrij druk en ‘nerveus’ werkjaar. Als lid heeft u hier waarschijnlijk
weinig van ondervonden en was het business as usual. We konden u opnieuw enkele interessante
workshops en vormingen aanbieden tegen een democratische ledenprijs. Ook de jaarlijkse
studiedag met zijn interessante insteek was opnieuw “uitverkocht” en werd algemeen positief
geëvalueerd.
Doch achter de schermen heeft het bestuur menig uur besteed aan discussies en deelnames aan
vergaderingen die allemaal wel op de een of de andere manier te maken hadden met de
ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de erkenning van de uitoefening van
psychotherapie, de mogelijke terugbetaling, de rol van de eerstelijnspsycholoog, het afstemmen
van de opleidingen op de huidige noden en het wettelijk kader, …. Die discussies zijn verre van
afgerond en zullen in 2017 vervolgd worden.
Als VVGT-bestuur zijn wij ondertussen ook al proactief aan het nadenken over de mogelijke
toekomstige positie, rol en invulling van onze vereniging in het vernieuwde zorglandschap.
In het voorjaar is er een denkdag gepland met het voltallige bestuur. Verslaggeving volgt op onze
Algemene Vergadering op dinsdag 16 mei, waarvoor u nu reeds van harte uitgenodigd bent. U leest
het correct; onzekere, maar boeiende tijden!
Voor het lidgeld 2017 gaf onze penningmeester Anne Neyskens ons het fiat dit niet te wijzigen. Dus
wie vóór 15 januari 2017 betaalt, betaalt slechts 120 euro. Wie nadien lid wordt, betaalt 140
euro. In dit lidgeld zit ook uw abonnementsgeld voor het tijdschrift Gedragstherapie vervat en een
gunsttarief voor deelname aan de jaarlijkse VVGT-studiedag, workshops, Najaarsconferentie
georganiseerd door de VGCt in Veldhoven en het EABCT-congres. Op regelmatige basis wordt u op
de hoogte gehouden van de nieuwigheden in het therapielandschap en van vacatures.
Wie momenteel de opleiding tot gedragstherapeut volgt in Gent of Leuven of de opleiding tot
gedragscounselor volgt in Antwerpen krijgt er gedurende de opleiding het lidmaatschap gratis
bij. U betaalt dan enkel 60 euro indien u het tijdschrift Gedragstherapie wenst.
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Gelieve bij de betaling van uw lidgeld de correcte code te vermelden en het verschuldigde bedrag
over te schrijven op onderstaand rekeningnummer met duidelijke vermelding van uw naam en
voornaam
Code A
Code B
Code C
Code D

Lidgeld vóór 15 januari betaald
Lidgeld na 15 januari betaald
Lidgeld als opleideling tot gedragstherapeut
(Gent, Leuven) of gedragscounselor
(Antwerpen)
2de lid, partner reeds lid

120 euro
140 euro
60 euro (0 euro lidgeld + 60 euro
tijdschrift)
100 euro

Mag ik u alvast, namens het bestuur, een fijn jaareinde en een uitdagend, boeiend en voorspoedig
2017 toewensen.
Namens het bestuur,
Peter Vanden Bilcke
Voorzitter VVGT
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