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NIEUWSFLITS MEI 2018
Snijzaaldag
Op zaterdag 6 oktober 2018 is de snijzaaldag in Rotterdam gepland. Voor de
leden die deze verplichte activiteit nog niet gedaan hebben, meld je dan nu
aan! Dit geldt ook voor de nieuwe leden. De kosten voor deze dag zijn € 200,per persoon.
Bij aanmelding dien je het bedrag van €200,- over te maken naar:
rekeningnummer NL66 ABNA 0620 2111 64 t.n.v. SchouderNetwerk Twente
o.v.v. Snijzaaldag + je naam. Pas dan is je inschrijving definitief!
Meld je aan via de onderstaande button!
Ja, ik schrijf mij in voor de Snijzaaldag

Automatische incasso contributie
Het bestuur gaat over tot automatisch incasseren van de contributie van het

lidmaatschap.
Tijdens de volgende bijeenkomst op 05 juni 2018 wordt er een document
klaargelegd die getekend kan worden voor akkoord van het automatisch
incasseren van de contributie, anders kan het bestuur dit niet regelen. Graag
attent zijn op het invullen en ondertekenen hiervan tijdens de bijeenkomst!

Nieuwe leden
Ook dit jaar zijn er een aantal nieuwe collega's toegetreden tot het netwerk:
- Willemieke Nieuwland
- Harold de Jong
- Bas Woesthuis
- Hildegard Nijhuis
- Jos ten Voorde
Welkom nieuwe leden!

Accreditatiepunten SNT
De accreditatiepunten voor de jaren 2016 en 2017 zijn geaccordeerd door het
KNGF en zijn inmiddels uitgegeven. Voor de leden die aangesloten zijn bij
Keurmerk; de aanvraag voor punten van het lidmaatschap wordt niet door het
SNT geregeld, dit dien je zelf te regelen.

Bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het SNT is op 05 juni 2018, start inloop om 17:30
uur en start om 18:00 uur in lokaal F1.11.
Indien je verhinderd bent, graag vroegtijdig afmelden bij de secretaris van het
SNT door een mail te sturen naar sntwente.secretaris@gmail.com
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