Geachte Confraters,
Onze academische zitting 2019 gaat door op dinsdag 14 mei aanstaande in het Theater
Wolubilis. We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten!
Programma
14:00 Verwelkoming, door Mirjam Vermaut, Voorzitter BIBF
Toespraak, door Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Voorstelling van het jaarverslag 2018, door Frédéric Delrue, Ondervoorzitter BIBF
Uitreiking van de diploma’s aan de nieuwe leden, door Frank Vanbiervliet, Voorzitter
van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer, en door Philippe Morandini, Voorzitter van
de Franstalige Uitvoerende Kamer
15:15 Koffiepauze en networking
15:45 Uitreiking van de BIBF-Prijzen, door Catherine Dendauw, Wetenschappelijk adviseur bij
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, en door Jan Verhoeye, Voorzitter
Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Toespraak « Belang van een duidelijke strategie om het succes van een fusie en
integratie te maximaliseren », door Thomas Donck, Partner Minds & More
17:15 Cocktail en networking
Praktische modaliteiten
 Het evenement gaat door op dinsdag 14 mei in het Theater Wolubilis, Paul Henri Spaak Promenade 1
te 1200 Brussel.
 Mandatarissen van het BIBF, leden die hun erkenning tussen maart 2018 en april 2019 behaalden
alsook hun stagemeesters, krijgen eind april een persoonlijke uitnodiging in de bus waarmee ze
zich gratis kunnen inschrijven voor het evenement.
 Voor de anderen kost de deelname aan het evenement 15 euro per persoon (academisch gedeelte en
catering). Dit bedrag kan gestort worden op de rekening van het BIBF (IBAN BE88 0682 1707 7741) met
vermelding "academische zitting 2019", uw naam evenals uw lidnummer bij het BIBF. Elke betaling
die zonder deze vermeldingen wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen.
 Na ontvangst van uw betaling krijgt u een deelnamekaart die u toegang tot de zaal verschaft.
 De zaal is bereikbaar met het openbaar vervoer. Meer informatie op www.mivb.be
 Deelname aan het evenement geeft recht op een attest van 3 uur permanente vorming.
 Het evenement is tweetalig, simultaanvertaling is voorzien.

