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Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018 en Landelijke Contactdag

Geachte leden,
Het bestuur van de Belangengroep M.E.N. nodigt u uit voor de 32e Algemene
Ledenvergadering en Landelijke Contactdag die plaatsvindt op zaterdag 21 april 2018.
We ontvangen u vanaf 09.30 uur met koffie of thee en zoetigheden in het Safari Meeting
Centre van Burgers ZOO, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem. U kunt deze locatie
zowel per auto als met openbaar vervoer goed bereiken. De dierentuin is om 09.00 uur open
en sluit om 18.00 uur.
U, zowel als uw gezinsleden, kunt zich inschrijven voor de algemene vergadering, lezingen,
lunch, en het middagprogramma van de Landelijke Contactdag. Geef uw voorkeuren aan op
de aanmeldkaart. De stukken voor de algemene vergadering staan in het MEN-KONTAKT.
Voor de kinderen en jeugd hebben wij een alternatief programma.
Dit jaar hebben we ook voor de allerkleinsten deskundige opvang geregeld.
De kinderen vanaf circa 5 jaar gaan een workshop volgen in de dierentuin. In de middag gaan
ze samen met Elly en Ingrid zelf op avontuur door het park, waar ook een (binnen) speeltuin
is. Wij nodigen de jeugd ook van harte uit deze dag mee te komen. Ook zij gaan een
avontuurlijke workshop volgen en in de middag gezamenlijk met Jessica door het park.
Kosten
De Belangengroep M.E.N. betaalt het volgende voor u: de entree, de lunch, drankjes,
parkeerkaart. Wij bieden u een verzorgd en ontspannen dagje uit, waarbij u tevens op de
hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen. Rond 18 april krijgt u de
toegangskaarten thuisgestuurd.
Overnachten
Om iedereen in de gelegenheid te stellen deze dag aanwezig te zijn, biedt de vereniging
degenen die van ver komen (>75 km) of anderszins hiervan gebruik willen maken, een
overnachting met ontbijt aan in een nabijgelegen hotel. Indien u wilt overnachten, ontvangen
wij uw aanmelding hiervoor uiterlijk 2 april. We vragen hiervoor een eigen bijdrage van
€ 25,= per kamer, vooraf te voldoen op Rekeningnummer NL61 INGB 000 6729849.
Op vrijdag 20 april is er vanaf 20.00 uur gelegenheid tot lotgenotencontact met hen die in het
hotel overnachten of dichtbij wonen.
Uw inschrijving ontvangen we graag uiterlijk 12 april 2018. Dat kan per e-mail of per
post met de antwoordkaart (die u gefrankeerd of in een gefrankeerde geadresseerde envelop
terug kan sturen). Geef op de antwoordkaart duidelijk aan, waar u aan deelneemt!
Parkeerkaarten zijn verkrijgbaar bij het tekenen van de aanwezigheidslijst. Indien u een
rolstoel wenst, geef dat ook aan op de antwoordkaart.
We ontmoeten u graag op 21 april in Arnhem.
Met vriendelijke groet,

Monique Aarts
Monique Aarts,
Voorzitter Belangengroep M.E.N

Rekeningnummer NL61 INGB 000 6729849

p.s. Dit jaar zullen vanwege de oprichting van
Stichting Belangengroepen Erfelijke Tumoren
(BEZT) ook de leden van de verenigingen VHL en
NVPG aanwezig zijn op de locatie.
In het middagprogramma krijgt u gelegenheid om
met hen en hun bestuur kennis te maken. U zult
merken dat we meer met elkaar gemeen hebben,
dan u in eerste instantie denkt!
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Programma 21 april 2018
09.30 uur

Ontvangst met thee, koffie en zoetigheid in de foyer van het Safari Meeting
Centre in Burgers Zoo, circa 10 minuten lopen vanaf de ingang

10.00 uur

Aanvang algemene ledenvergadering in het Auditorium

11.00 uur

Sluiting algemene ledenvergadering & korte koffiepauze in de foyer

11.15 uur

Lezingen Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en zorg

Lange termijn uitkomsten van de
DMSG – wat leren we hiervan? Carla Pieterman (endocrinoloog io | promovenda)
Medische ontwikkelingen

Prof. Dr. G.D. Valk (endocrinoloog)

Kwaliteit van leven bij patiënten
met het MEN1 syndroom’
Drs. R.S. van Leeuwaarde (internist-endocrinoloog)
12.30 - 13.30 uur

LUNCH in het Safarirestaurant

13.45 - 14.00 uur

Stichting BEZT: korte voorstelronde door de voorzitters

14.00 - 15.00 uur

Workshop Mindfullness

15.00 – 15.10 uur

Afronding
Evaluatieformulieren invullen

15.15 - 18.00 uur

Zelf rondwandelen in de dierentuin en lotgenotencontact

Jeugdprogramma 21 april 2018
09.30 uur

Ontvangst met thee, koffie en zoetigheid in de foyer van het Safari Meeting
Centre

10.00 uur

Kennismaking met elkaar en Elly, Ingrid, Marloes, Jessica

10.30 uur

Avontuurlijke Workshop in de dierentuin vanaf circa 5 jaar
Peuteractiviteiten in de Tree Tops Lodge* (gelegen naast het Safarirestautant)

12.30 uur

Lunch en lotgenotencontact

13.35 uur

Speurend op avontuur met Elly & Ingrid of Jessica

15.15 uur

Neem je ouders mee op avontuur en vertel hen wat jij al weet

* De allerkleinsten blijven met Marloes in een ruimte van het Safari Meeting Centre.
Gaat u als ouder als begeleider mee met uw kinderen in hun programma, geef dat dan
duidelijk aan op de antwoordkaart.
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