HFDV Nieuwsbrief

Lente 2019

Bestuur 2019-2023
Op de Algemene Ledenvergadering van 22.02.2019 bij Allgro werd de samenstelling van het nieuwe
bestuur met ruime meerderheid van stemmen door de leden goedgekeurd.
Het “oude” bestuur neemt afscheid:

V.l.n.r.: Peter Bisschop, Frank Van Akelijen, Suzy Gruyaert, Luc Vanhaverbeke, Karin Carlier, Pieter Declercxk, Henk Vincent

Peter Bisschop (AZ Sint-Blasius, Dendermonde) en Frank Van Akelijen (WZC Immaculata, Edegem)
verlaten het HFDV-bestuur en genieten voortaan van een welverdiend pensioen.

Het bestuur bestaat de volgende 5 jaren uit deze 8 enthousiaste leden:
 Karin Carlier

AZ St-Lucas, Gent

 Pieter Declerck

AZ Jan Yperman, Ieper

 Petra Debruyne

UZ Gent

 Suzy Gruyaert

AZ Delta, Roeselare

 Koen Neve

AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

 Joeri Reulens

OPZC Rekem

 Annelies Van Gaver

AZ Sint-Maarten (Emmaüs)

 Luc Vanhaverbeke

UZ Leuven

Adviseurs:
 Bart de Ruijter

PC Emmaüs, Zoersel

 Henk Vincent

AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

Secretariaat: Kaatje Heirman, UZ Leuven
Het nieuwe bestuur:

V.l.n.r.: Petra Debruyne, Koen Neve, Suzy Gruyaert, Luc Vanhaverbeke, Karin Carlier, Pieter Declerck, Annelies Van Gaver, Joeri
Reulens

Activiteitenkalender

Noteer zeker deze datums in je agenda:
 24-26.04.2019

Bezoek aan bedrijf en zorginstelling - Werner & Mertz - Mainz, D

 07.05.2019

Zorgcongres ism Ki’Communications - Sheraton - Zaventem (Brussels
Airport)

 21.05.2019

Opleidingsdag rond Customer Delight - ism Vorm vzw - UZ Gent

 20-21.06.2019

Studiereis - Daily Fresh Food – Maastricht en Geleen, NL

 26-28.09.2019

Bezoek MKN en zorginstelling - Hannover, D

 11.10.2019

Studiedag ivm enzymatische reiniging - Realco - PIVA Antwerpen

 08.11.2019

Resultaten marktonderzoek en klant van de toekomst in catering Food in mind - Faculty Club, Leuven

 18-21.11.2019

Horeca Expo en Grootkeukenstudiedag (20.11) - Flanders Expo Gent

 12.12.2019

Jaarlijks congres HFDV

Studiereis Werner & Mertz – 24-26 april 2019
Programma – zie uitnodiging in je mailbox
Kostprijs
€ 150 (hotel, diner, ontbijt, bezoeken, lunch)
Betalen na ontvangst factuur – aub vooraf PO-nummer doorgeven als dit op de factuur dient te staan.

Inschrijven
Via mail aan info@hfdv.be, met opgave van gsm-nummer en facturatiegegevens.
Laat u aub weten of wij voor u deelneemt aan het diner op 24 april?
Opgelet: maximum 20 deelnemers – volgorde van aanmelden telt.
Carpoolen mogelijk, gewoon laten weten bij inschrijving.
Annuleren na 15.04 of no show = € 150.

Studiereis Daily Fresh Food – 20-21 juni 2019
Programma – uitnodiging volgt
Kostprijs
€ 80 (hotel, diner, ontbijt, bezoeken, lunch)
of € 20,- (zonder overnachting en aankomst op vrijdag)
Betalen na ontvangst factuur – aub vooraf PO-nummer doorgeven als dit op de factuur dient te staan.

Inschrijven
 Via mail aan info@hfdv.be, met opgave van gsm-nummer en facturatiegegevens.
Laat u aub weten of wij voor u op 20.06 een hotelkamer dienen te reserveren en of u aan het
diner deelneemt?
Opgelet: maximum 20 deelnemers.
Carpoolen mogelijk, gewoon laten weten bij inschrijving.
Annuleren na 15.06 of no show = € 80 of € 20 (afhankelijk van hotelreservatie of niet)

Ledeninfo – nieuwe leden 2018-2019
Welkom, nieuwe leden!
Naam

Instelling

Steef Barbary

OCMW Waregem

Franky Cornelis

WZC Sint-Bernardus, Bassevelde

Nele Debal

MPI Kon. Instituut Spermalie, Brugge

Hein Demyttenaere

UPC Z.Org KULeuven, Kortenberg

Katrien Docx

WZC Immaculata, Edegem

Erwin Hermans

PC Broeders Alexianen, Tienen

Wouter Liekens

WZC Borgerstein, Sint-Katelijne-Waver

Frederic Minsart

AZ Sint-Maria, Halle

Huberte Terwingen

Tevona vzw, Hasselt

Anja Van Crombrugghe

AZ Sint-Vincentius, Deinze

Johan Van Ongeval

ZNA, Antwerpen

Debra Vanden Bosch

AZ Jan Portaels, Vilvoorde

Raf Verbruggen

WZC Vulpia, Brasschaat

Didier Windey

AZ Sint-Blasius, Dendermonde

Feedback algemene ledenvergadering 22.02.2019
Op de Algemene Vergadering van 22.02.2019 werden volgende wijzigingen in de statuten met ruime
meerderheid van stemmen goedgekeurd:














Wijziging adres maatschappelijke zetel: Muitevijver 19, 9820 Merelbeke.
Werkend lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd.
Ontslag lidmaatschap wordt schriftelijk gemeld.
Jaarlijks lidgeld wordt door bestuur jaarlijks vastgesteld en meegedeeld op algemene
vergadering.
De algemene vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden getroffen bij eenvoudige meerderheid
(ipv vroeger: 2/3 meerderheid).
Leden kunnen inzage krijgen in de besluiten van de algemene vergadering, mits zij dit schriftelijk
aanvragen bij het bestuur of het secretariaat van HFDV.
Het bestuur is samengesteld uit 5 à 10 leden (ipv vroeger: 6 à 8).
Het bestuur kan aangevuld worden met adviseurs die over voldoende exptertise beschikken,
nuttig voor de werking van de vereniging (ipv vroeger: enkel werkende leden).
Een bestuurder kan schriftelijk ontslag indienen bij het bestuur. Het bestuur kan in afwachting
van de benoeming van een bestuurder tot aan de volgende Algemene Vergadering, een
kandidaat-bestuurder benoemen. Deze kan wel aanwezig zijn op de bestuursvergaderingen en
kan wel deelnemen aan de beraadslaging, maar heeft geen stemrecht en telt niet mee als
aanwezige bestuurder.
Bestuursleden kunnen in België of Nederland wonen.

Oproep
BEVRAGING KWALITEIT KEUKENUITRUSTING
Agoria, de beroepsfederatie van technologiebedrijven, is erg begaan met de kwaliteit van uw
keukenuitrusting. Via het onafhankelijke beroepscertificaat FEQ (Food Equipement Quality) wil Agoria
namelijk bedrijven die actief zijn in het domein van keukenapparatuur zich laten certificeren voor een
hoogkwalitatieve dienstverlening in volgende vakgebieden: de studie, de verkoop, de installatie, de
inbedrijfstelling en de dienst-na-verkoop. Om de voorwaarden tot FEQ-certificatie nog beter aan te
passen aan uw noden, wil Agoria graag ook uw mening kennen. Daarom vragen wij u om de korte
bevraging (3 kleine vragen) te beantwoorden via deze

LINK
De resultaten van uw deelname worden anoniem verwerkt.

Nieuwtjes
De HFDV-website steekt in een nieuw kleedje. Ga zeker een kijkje nemen!
Op de nieuwe website vind je uitgebreide informatie over de komende en voorbije activiteiten, nuttige
links, nieuwtjes en weetjes, informatie rond opleidingen en publicaties, …
Alle suggesties over vorm en inhoud zijn welkom bij info@hfdv.be.

Interessante activiteiten buiten HFDV
 15-19.03.2019

Internorga - Hamburg, D.
Internationale innovatieve voedingsbeurs

 28.03.2019

Studienamiddag Zorg.Tech: de patiënten en bewoners centraal Faculty Club, Leuven

 16-18.05.2019

Technologiebeurs VIVA - Parijs, F

 24.05.2019

Zorg.Tech-congres: Wat kan ZORG.tech leren van de industrie? Brussels Kart Expo, Brussel

Reacties op de nieuwsbrief welkom!
Alles kan beter! Ook een nieuwsbrief. Daarom staan wij steeds open voor suggesties, opmerkingen,
aanvullingen, …
Of hebt u zelf een nieuwtje? Dan kan dat gerust mee in een volgende nieuwsbrief!
Contacteer ons via info@hfdv.be

HFDV bekommert zich om uw privacy!
Conform de GDPR die op 25 mei 2018 in werking trad, zijn wij als vereniging verplicht om expliciete
toestemming van onze leden te vragen voor het gebruik van hun gegevens. We nemen je gegevens op in
de ledendatabase om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Op de nieuwe ledenfiche kan je
al je gegevens nakijken en aanvullen. Je krijgt dan ook meteen de vraag om je toestemming aan te
vinken voor het gebruik van je gegevens/foto voor HFDV-doeleinden en of je de nieuwsbrief wenst te
ontvangen.
Het spreekt voor zich dat je te allen tijde je gegevens zult kunnen raadplegen, aanpassen of schrappen
en/of je uit de nieuwsbrief uitschrijven. Op de HFDV-website zullen we ook onze privacyverklaring
publiceren.

Copyright © 2019 HFDV, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u lid van HFDV bent.
Wilt u uw voorkeuren voor deze mails wijzigen?
Je kan je steeds uitschrijven.

