Nieuws van uw bestuur…

Frank Deckmyn (AZ Jan Portaels, Vilvoorde - linkerfoto) gaat vanaf 01.09.2015 een nieuwe uitdaging
aan als facilitair manager bij UCB.
Vermits hij de zorgsector verlaat, betekent dit ook een einde van zijn lidmaatschap en
bestuursfunctie als HFDV-secretaris.
We zullen Frank missen, maar wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan!
Pieter Declerck, kersvers adviseur HFDV en hoofd technisch/facilitair departement van AZ SintRembert Torhout,
bood zich spontaan aan om de lege stoel te vullen.
Pieter zal tot de volgende verkiezingen Franks plaats innemen, waarvoor dank.

Ledeninfo
Neemt afscheid van de zorgsector en HFDV: Frederik Basteyns – AZ Sint-Maria, Halle.
We verwelkomen in zijn plaats van harte Mark Janssen, Manager aankoop en logistiek.
Neemt een nieuwe uitdaging aan in AZ Klina: Jeroen Hendrickx.
Verlaat Werken Glorieux in Ronse: Dirk Vanderlinden.
We verwelkomen in zijn plaats van harte Chantal Vandamme, Hoofd hoteldienst.

Website en leden-only pagina
De leden-only pagina is vanaf dit jaar toegankelijk met een nieuw wachtwoord: DeHaan15
Login is nog steeds HFDVLID

Oproep
Benchmark

HFDV lanceerde midden juni een oproep tot deelname aan een benchmark voor de woonzorgcentra
ivm schoonmaak.
We steken hem graag nog eens in bijlage.
Deelnemen kan nog tot eind september 2015.
Binnenkort lanceren we onder onze leden een benchmark ivm schoonmaak voor de ziekenhuizen.

Gastvrijheidsprijs
Via deze nieuwsbrief lanceren we graag nog eens een warme oproep om u en uw instelling in te
schrijven
voor de Gastvrijheidsprijs 2015, die HFDV in samenwerking met Easyfairs zal uitreiken op Expo60+
van 09.10.2015.
Er schreven al meerdere leden en niet-leden in.
Vorige edities werden telkens gewonnen door HFDV-leden. In 2012 kaapte AZ Jan Portaels
de hoofdprijs weg en in 2014 deed UZ Gent dat nog eens succesvol over.
In bijlage vinden jullie een beknopt verslagje en foto’s van hun prijswinnende inzending.
Deelnemen is gratis!
We kijken vol verwachting uit naar uw inzending, insturen kan tot 25.09.2015.
Wij begrijpen dat er best wel wat tijd inkruipt voordat u ons een dossiertje kunt bezorgen.
Daarom zou het fijn zijn, mocht u ons alvast uw deelname-intentie laten weten,
zodat we een beetje zicht hebben op het aantal inschrijvingen dat we mogen verwachten.
Alle uitleg en info vindt u op de HFDV-website.
Hulp nodig? Contacteer gerust Luc Vanhaverbeke: 016 34 74 42.

Zet je schrap voor deze activiteiten
Reserveer alvast volgende data in je jaarplanning:
24 en 25 september 2015:
tweede Franse studiereis naar Boulogne-sur-mer met Boma
7-9 oktober 2015:
Expo 60+, Mechelen - http://expo60plus.be/ - 9 oktober: lezing HFDV
- we verwachten u!
9 oktober 2015:
Lezing Expo 60+: Lekker en vers! Hoe Campus Volkskliniek op een
innovatieve en creatieve manier
tot een lekkere en betaalbare maaltijd komt. – Martine Willems, Rony
De Craene-Hoornaert,
Steven De Haes, AZ Sint-Lucas-Campus Volkskliniek, Gent ism
HFDV
9 oktober 2015:
uitreiking Gastvrijheidsprijs 2015 op Expo 60+
15-19 november:
Horeca Expo, Gent - http://www.horecaexpo.be/
15 november 2015:
uitreiking Grootkeuken awards 2015 op Horeca Expo, Gent – meer
info op onze website

19 november 2015:
http://www.horecaexpo.be/
3 december 2015:

Grootkeukenstudiedag op Horeca Expo, Gent - jaarlijks congres op de vertrouwde locatie in Brasschaat
thema: Infrastructuur in de zorg – Facilitaire implicaties

Volg ook de website voor meer info.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar hfdv.vzw@gmail.com
of bel 016 34 74 42

