Beste VVGE leden
De kerstkalkoen is verteerd, de goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn nog vers (of
alweer vergeten), dus hoog tijd voor een kort overzicht van alles wat in 2020 gepland staat
op VVGE gebied.

In eerste plaats willen we u allen vragen via de nieuwe website te registreren als lid.
Hieraan zal dan ook de koppeling met de betaling van het lidgeld gemaakt worden. Nog
even aan herinneren dat het Lentesymposium en het Herfstsymposium gratis zijn voor
leden, en dat leden ook toegang krijgen tot afgeschermd deel van de VVGE website
met oa. ook eventuele beschikbare presentaties van de congressen.
Wat staat er allemaal nog te gebeuren dit jaar:
- Zaterdag 21 maart 2020 Lentesymposium te Elewijt. Klassiek een overzicht binnen
zowel IBD, hepatologie, endoscopie, … en natuurlijk de jaarlijkse quiz! Begin uw kennis
al maar bij te schaven om met de eer en de mooie wisselbeker naar huis te gaan. Het
volledige programma alsook mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de website
- State of the art meeting op 3 juni in de Salons de Romrée in Grimbergen
- Ook de 2 vaste jong VVGE activiteiten zijn reeds gepland :
• zomer universiteit zaterdag 13 juni 2020
• masterclass op zaterdag 26 september 2020.
Een definitief programma volgt nog via de website/mailing
- Herfstsymposium op zaterdag 21 november 2020 in Roeselare.
- Ook alvast te noteren is de cursus digestieve oncologie die eind dit jaar weer
georganiseerd wordt, ditmaal niet in het mooie Tongeren, maar volledig aan de andere
kant van Vlaanderen, in Oostende. Houd dus al maar vrijdag 4 en zaterdag 5 december
2020 vrij.
Zoals u kan lezen, aan activiteiten al weer geen gebrek. We hopen u allen natuurlijk in
grote getale op één of meerdere hiervan te kunnen verwelkomen.
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