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Antwerpen, 2 januari 2023 

 

Waarde collega, beste VAV-lid, 

 

Betreft: lidgeldbijdrage 2023 

 

Na het eeuwfeest trekt de karavaan onvermijdelijk verder. 

 

VAV vierde in 2022, naast het bezoek aan het Letterenhuis in februari, en de “Art Nouveau” 

te Brussel eind juni, op 22 oktober zijn 100 jaar Jubileum met groot succes en met volle 

appreciatie op het “Schoon Verdiep” van het stadhuis te Antwerpen. 

 

Nu kijken we al uit naar 25 februari as voor de ledenvergadering, gecombineerd met een 

geleid bezoek aan het Gents Universiteitsmuseum en een vrij bezoek aan het MSK te Gent. 

De uitnodiging hiervoor, ook voor het traditionele VAV-banket, tijdens de middagpauze 

gepland, vindt u in bijlage. 

En in de lente organiseert VAV-cultuur een gegidst bezoek aan het heropende KMSKA, alom 

bekend als hét Museum voor de Schone Kunsten op 27 mei 2023, opnieuw te Antwerpen. 

 

De algemene ledenvergadering van 19.02.2022 te Antwerpen besliste het lidgeld vanaf 2023 

met 10 euro te verhogen. Deze aangepaste ledenbijdrage moet immers toelaten de tekorten 

vanaf de begroting 2023 te lenigen. Toch garandeert het bestuur en de redactieraad opnieuw 

vier degelijke nummers van “Periodiek”. 

 

En er blijft natuurlijk ook in 2023, een pre-electoraal jaar, de missie van het Verbond, met 

name de volledige overdracht van het gezondheidsbeleid naar de Vlaamse Gemeenschap 

(communautarisering, geen regionalisering), als belangrijkste motivatie voor uw trouwe 

lidmaatschap. Trouwens ook dit werkjaar wordt door VAV een wetenschappelijk 

Symposium over dit unieke strijdpunt georganiseerd. Hou alvast 14 oktober in uw agenda 

vrij. 

 

De keuze van abonnement op ons tijdschrift bepaalt ook dit jaar de grootte van uw 

lidgeldbijdrage zoals aangegeven in onderstaande tabel. 

Vandaag de oproep tot hernieuwde betaling van het lidgeld voor 2023, over te schrijven op 

rekeningnummer: VAV vzw, IBAN: BE22 4073 0622 5147  BIC: KREDBEBB 

mededeling: lidgeld 2023, eigen naam + nr lidgeldbijdrage. 

 

Wij danken u voor een onmiddellijke betaling, en verblijven 

Met vriendelijke en collegiale groeten, en tevens met de hartelijkste nieuwjaarswensen, 

 

Lieve Van Ermen,   Jan Dockx,    Geert Debruyne, 

Voorzitter    Ondervoorzitter   Penningmeester 
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Lidgeld 2023       gedrukte Periodiek         / elektronische versie 

 

                    euro          /    euro 

• 1 - gewoon lid       110          /      90 

• 2 - arts in opleiding of zonder praktijk      70          /      50 

• 3 - artsenkoppel       150          /    130 

• 4 - artsenkoppel in opleiding of zonder praktijk     90          /      70 

• 5 - steunend lid (met gedrukte Periodiek)    200          /        - 
 

 

 

Zou het mogelijk zijn om uw persoons- en adresgegevens bij wijzigingen hierna in te vullen 

aub en door te sturen naar secretariaat@vlaamsartsenverbond.org  

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor intern gebruik van de 

diverse diensten van het VAV. De wet van 30/07/2018 (GDPR) voorziet in het toegangsrecht 

tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan. 

 

Voornaam: ...........................................................................................................................  

 

Naam: ..................................................................................................................................  

 

Straat en huisnummer: .........................................................................................................  

 

Postnummer en gemeente: ..................................................................................................  

 

Tel.: .....................................................................................................................................  

 

GSM: ...................................................................................................................................  

 

E-post: .................................................................................................................................  

 

O      voorkeur abonnement ‘Periodiek’ gedrukt en per post bezorgd  

(indien gewenst aankruisen) 

 

VAV vzw, Dascottelei 78, 2100 Deurne-Antwerpen 

IBAN: BE22 4073 0622 5147  BIC: KREDBEBB 

Mededeling: lidgeld 2023, eigen naam + nr lidgeldbijdrage.. 


