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Nieuwsbrief VBVC  2020 – 3 Collegae, 

 

Mijn excuses voor deze uiterst korte nieuwsbrief,  Corona houdt ons nog 

steeds in de ban , waardoor er  zo goed als geen nieuws is. 

 

De ledenvergadering in samenwerking met het FOD toezicht welzijn 

regionale directe Brugge, is na overleg met  Directiehoofd Dhr Pieter Bolle 

uitgesteld. Echter  de ledenvergadering ivm bouwplaatsinrichting gepland 

voor september  in samenwerking met het zou gezien de huidige situatie 

toch  kunnen doorgaan, hiervoor wordt verder afgestemd met Mr Danny Van 

Overmeire, de vergadering zal vermoedlijk plaatsvinden te Gent. 

 

Sedert 1 jullie zijn er nieuwe coveid maatregelen van kracht.  

De belangrijkste maatregelen blijven van kracht. 

• het respecteren van de hygiënevoorschriften; 

• activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren; 

• het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot 

risicogroepen behoren; 

• het respecteren van de veiligheidsafstand; 

• de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 

15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: 

dit is een individueel recht; 

• groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, 

inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde 

samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis 

plaatsvinden. 

 

Hopelijk tot binnenkort. 
 
Met vriendelijke groet  

Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 
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Agenda  2020 

 

• Mei : geannuleerd  

Ledenvergadering te Oostkamp  

in samenwerking met het FOD 

toezicht welzijn regionale directe 

Brugge 

• September: Ledenvergadering te 

Sint-Niklaas  in samenwerking 

met het constructive ivm 

bouwplaatsinrichting 

• december: Ledenvergadering te 

Gent in samenwerking met mevr 

Sarah Torrekens gespecialiseerd 

in bouwrecht en veiligheids-

coördinatie  

 

Alle betalende leden worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Niet-leden kunnen zich inschrijven 

aan de prijs van het lidmaatschap ze 

zijn dan ook automatisch lid in 2019 

van VBVC. 

VBVC op facebook : 

https://www.facebook.com/VBVC-

1745500912345414 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414


© vbvc                                                     www.vbvc.be info@vbvc.be                              VBVC p/a Raapakkerlos 9890 Baaigem  

verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC 

 

  

 

 

 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be

