Zelzate, 13/09/2012
Geachte collega,
Niet zonder enige trots kan ik U melden dat België dit jaar het gastland is voor het jaarlijkse congres van het
IFD, de internationale federatie van denturisten.
De strijd voor onze erkenning stopt niet aan onze landgrens.
Ook op Europees niveau zijn we volop aan het lobbyen. Mede met de hulp van het IFD bestaat er al een
“awareness” op Europees niveau, wat wil zeggen dat wij, denturisten, boven de radar uitsteken en ons
medezeggenschap hebben verworven bij beslissingen i.v.m. de mondgezondheid binnen Europa.
Het congres vindt plaats in Gent van 11 t.e.m.13 oktober. Novotel, Goudenleeuwplein 5, 9000 Gent.
Tel : 09 224 22 30
U kunt er kennis maken met collega’s van over de hele wereld en meewerken aan het beleid op Europees niveau.
Er is een openingsreceptie gepland op woensdagavond 10 oktober.
Wie mee wil vergaderen is welkom op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober.
De vergadering begint telkens om 9 uur ’s morgens. Over de middag krijgt u een lunch aangeboden.
Op vrijdagavond, 12 oktober, nodig ik u graag uit voor een receptie, gevolgd door een diner in de prachtige
middeleeuwse kelder van het hotel.
Een ideale gelegenheid om kennis te maken met een internationaal gezelschap van denturisten.
Op zaterdag 13 oktober is er een “special event” voorzien voor het hele gezelschap.
Een unieke boottrip op De Barge, een reconstrucie van een 18de eeuws historisch schip, met rondvaart in de
Gentse binnenwateren en een stukje de pittoreske Leie op. Catering aan boord.
Voor Fetapro/UBDD leden is de deelname aan het congres, de receptie, het diner en de boottocht gratis. (excl.
overnachtingen in het hotel)
Niet- leden betalen 25€ voor de vergadering met middaglunch, 50 € voor de receptie met diner op vrijdagavond
en 100 € voor de boottocht op zaterdag.
Het hotel wil graag bevestiging voor de hotelkamers voor 17 september.
Als referentie gebruikt u : UBDD/FETAPRO
Na deze datum is er geen garantie meer wat beschikbaarheid betreft.
Gelieve uw aanwezigheid zo spoedig mogelijk per mail te bevestigen op
info@fetapro.be met vermelding van het aantal personen en aan welke vergadering en/of event u wilt
deelnemen. Het volledige programma verschijnt eerstdaags op onze website : www.ubdd.be
of kan per mail worden doorgestuurd.

Ik kijk er naar uit om u te kunnen verwelkomen,
Met vriendelijke groet,
Matthias Luypaert
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