mei 2020

Algemene ledenvergadering
Online

Borstvoedingsconferentie ‘’Geloof in
borstvoeding’’
Helaas is deze conferentie geannuleerd. Wij hopen
dat deze in 2021 doorgang kan vinden.

De AlV kan niet doorgaan ivm de beperkende
maatregelen ten aanzien van het coronavirus. Wij
kiezen ervoor om de vergadering niet online aan te
bieden. Dit komt mede door de wetgeving ten
aanzien van besluitvorming tijdens een ALV. Wij
willen volgend jaar na een symposium de ALV door
laten gaan.

Wat kunnen wij wel doen?
Op de dag dat het symposium zou zijn: 3 Juni 2020
zal het bestuur van 19:00 tot 20:00 uur online zijn
via ZOOM. Als je lid bent van de VSBB kun je je
aanmelden om deel te nemen aan deze
intercollegiale intervisie. Het bestuur is dan in de
mogelijkheid vragen te beantwoorden van de leden.
Er wordt geen agenda opgesteld voor deze intervisie.
Op deze manier kunnen wij contact houden met
onze leden ook in deze Corona tijd!
Als jij wilt aanschuiven bij deze ZOOM meeting, mail
dan naar info@vsbb.nl onder vermelding van
intercollegiale intervisie. Je ontvangt van het bestuur
een inlogcode voor het online programma.

NCLO
De nieuwe NCLO website staat inmiddels online. Daar vind je een overzicht van opleidingen en veel
verschillende soorten bijscholingen waar de leden van de VSBB korting over ontvangen!
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Leden aan ’t woord

AGB code

De VSBB geeft de leden in dit item op onze website
de kans om iets te delen over hun werk. Vind jij het
ook leuk om op onze website jouw verhaal te delen?
Je kunt je altijd aanmelden bij het bestuur van de
VSBB.

Het bestuur heeft inmiddels gesproken met VEKTIS
de organisatie welke gaat over het verschaffen van
de AGB code aan NLG lactatiekundigen. Wij zijn in
afwachting op een antwoord van VEKTIS. De NLG
lactatiekundigen is een nieuwe beroepsgroep welke
toegevoegd moest worden aan de lijst met alle
verschillende beroepsgroepen. Als wij meer weten
zal dat worden gemaild!

Jaqueline Plokker, zzp kraamverzorgende en
borstvoedingscoach, staat op dit moment op onze
site! Wil jij de volgende zijn?

Nieuwe leden
NCLO scholingsaanbod
Het NCLO organiseert veel verschillende soorten
scholingen waar de leden van de VSBB korting over
ontvangen. Binnenkort staat er op de website van
het NCLO een link naar het scholingsaanbod. Houd
onze website in de gaten, wij zullen dit
scholingsaanbod (indien het online staat) toevoegen
op onze website!
I.v.m. de beperkende maatregelen ten aanzien van
Corona worden er minder scholingen aangeboden.
www.nclo.nl.

Als iemand een nieuw lid aanbrengt bij de VSBB
ontvangt zij een cadeaubon van bol.com ter waarde
van €20,-. Het nieuwe lid ontvangt een klein
welkomstcadeau.

Leden van de VSBB
Wil je als lid van de VSBB je handen uit de mouwen
steken? Meld je dan aan bij het bestuur van de
VSBB via info@vsbb.nl. Wij kunnen altijd
enthousiastelingen gebruiken welke het leuk vinden
om op onze symposia ondersteuning te bieden.

