
Dinsdag  20 februari 2018 om 13u30 
In de vergaderzaal REO veiling, Oostnieuwkerkesteenweg 101  Roeselare 

13u30 Onthaal  met koffi  e  

14u00 Uw rechten en plichten bij controle  
 Hoe doe ik aan zelfcontrole? Wie voert het woord ? Wat doe je vóór en na een controle ?
 Omgaan met verwachte en onverwachte controle.
 door Fried Van Opstal van Wellmilieuadvies

16u15 Netwerking met receptie

De Provinciale vereniging West-Vlaanderen legt  een bus in naar de Agridagen in Ravels 

Op  Vrijdag 16 februari  2018
We verzamelen   1ste opstap aan de Hallen in Roeselare om 10u30  STIPT .  
                            2de opstap  Beernem carpoolparking  om 10u50.
   3de opstap Lokeren Carpoolparking om 11u30
   Het voorziene vertrek uit Ravels  is  21 u.

Bij aankomst bezoeken we de beurs. 
Om 18u15 kan je deelnemen aan het pluimvee seminarie : “ Crisiscommunicatie, hoe pakken we dit aan ?”
Alle info vind je op www.agridagen.be. Inschrijven voor het seminarie is verplicht.

Er wordt een bijdrage van 5 euro persoon gevraagd als deelname in de kosten voor de bus,
Niet leden betalen 20 euro. 

 Inschrijven kan door storten van het bedrag op rek nr IBAN BE94 4660 1410 4114   BIC : KREDBEBB.
Graag een bericht met je naam,  opstapplaats en GSM nummer mailen naar lietaer.delepierre@telenet.be

of telefonisch 0495/321.178
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Deze busreis wordt ingericht met financiële steun van Broeierij VERVAEKE-BELAVI en BELGABROED NV


