
 
 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering + 12e Lustrum NVvO op vrijdag 16 november 2018 te Wageningen 
 
 
Aan de leden en aspirant-leden van de NVvO, 
 
Wij nodigen u uit om de 138e algemene ledenvergadering en het najaarssymposium van de 
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten bij te wonen, die gehouden worden op vrijdag 16 
november 2018 in Wageningen. 
Op deze dag zal tevens het 12 lustrum van de vereniging worden gevierd. 
 
Inschrijving is alleen mogelijk door het invullen van het digitale inschrijfformulier  
www.orthoptisten.info/alv16november 
 
Het inschrijfformulier kunt u ook vinden op het ledendeel van de website.  
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw inschrijfgegevens. 
 
Deelname aan alleen de algemene ledenvergadering is gratis, u heeft geen recht op een lunch. 
Wel dient u zich via het formulier in te schrijven. 
 
Uw inschrijving voor het middagsymposium is definitief na ontvangst van de inschrijfkosten à 25 
Euro. Let op dat uw betaling uiterlijk donderdag 8 november 2018 is bijgeschreven op 
bankrekeningnummer NL68INGB0000277768 ten name van de Nederlandse Vereniging van 
Orthoptisten te Veldhoven. 
Indien uw betaling niet tijdig is ontvangen bedragen de inschrijfkosten 35 Euro. Het 
scholingscertificaat zal dan na de ALV worden toegestuurd. 
 
Kostenloze afmelding is mogelijk tot en met dinsdag 13 november 2018 door een e-mail met uw 
naam, bankgegevens en betaaldatum  te sturen naar penningmeester@orthoptie.nl met als titel 
Afmelding . De inschrijfkosten worden begin december aan u retour gestort. 
 
Indien u dieetwensen heeft kunt u dit doorgeven via ALV@orthoptie.nl. 
 
Locatie: 
De 138e algemene ledenvergadering en het najaarssymposium worden gehouden in Fletcher 
Hotel-Restaurant de Wateringsche Berg, Generaal Foulkesweg 96, 6703 DS Wageningen. 
U bent die dag bereikbaar op telefoonnummer 0317 - 495 911. 
 
De voorlopige agenda en het programma van het symposium vindt u onder deze uitnodiging. De 
definitieve agenda kunt u vanaf vrijdag 2 november 2018 downloaden van de website 
www.orthoptie.nl 
  
Namens het bestuur van de NVvO, 
 
Elfi Dijkers, organisatie ALV 
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
ALV@orthoptie.nl   
06-53156442 
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