Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV vzw)

Uw bedrijfslidmaatschap bij KVCV

Geachte,

In naam van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging wil ik u graag uitnodigen om een
KVCV bedrijfslidmaatschap af te sluiten.
De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging is een organisatie die mensen met een passie voor wetenschap en in
het bijzonder chemie samenbrengt en vertegenwoordigt. De vereniging promoot chemie en wetenschap door de
organisatie van en zijn ondersteuning aan tal van activiteiten. Het zeer gevarieerde ledenbestand bestaande uit onder
meer studenten, leerkrachten, docenten, laboranten, procesingenieurs, productieleiders, R&D-managers en consultants
actief in exacte én life sciences, maakt van deze organisatie veel meer dan een beroepsvereniging. Het interdisciplinaire
karakter ligt aan de basis van de hartelijke contacten met essenscia Vlaanderen en alle Vlaamse hogescholen en
universiteiten.
De KVCV heeft als doel substantieel bij te dragen aan de popularisering van wetenschap en technologie en mikt hierbij
op een zeer breed doelpubliek. Voorbeelden van deze initiatieven zijn naast talrijke symposia, de jaarlijkse deelname
aan de Dag van de Wetenschap, de tweejaarlijkse Kekulé-cyclus en het Labmanagers Netwerk. Het samenbrengen
van alle partijen is volgens ons een onontbeerlijk initiatief om de kennis en welvaart in Vlaanderen te behouden en te
vergroten. De getalenteerde werknemers van morgen dienen immers vandaag gemotiveerd en begeleid te worden voor
een wetenschappelijke job in de industrie of in het onderwijs. De KVCV is ervan overtuigd dat we door deze
interdisciplinaire samenwerkingen in staat zullen zijn om nieuwe initiatieven in Vlaanderen op te starten, te behouden
en de grote uitdaging van de vergrijzing in deze hoogtechnologische sectoren het hoofd te kunnen bieden. Afgezien
van het voorrecht op deelname aan alle KVCV initiatieven is een lidmaatschap gekoppeld aan een abonnement op
Mens & Molecule (MeMo), een onafhankelijke vakblad voor chemisch en biotechnologisch Vlaanderen dat door KVCV
wordt uitgegeven en negen maal per jaar verschijnt.
De KVCV kan al deze populariserende activiteiten ten behoeve van de chemie en de chemische nijverheid echter niet
aanbieden zonder uw financiële steun. Wij willen dan ook graag beroep doen op jullie steun door in te tekenen op ons
bedrijfslidmaatschap. In bijlage vindt u de modaliteiten van de drie formules welke worden gehanteerd voor onze
bedrijfslidmaatschappen. Graag nodig ik u dan ook uit om via het webformulier in te tekenen.
In naam van de Raad van Bestuur van KVCV dank ik u voor het vertrouwen dat u in onze vereniging stelt en voor de
aandacht die u aan deze oproep zal besteden.

Met de meeste hoogachting,
dr. Christophe De Bie,
Algemeen Voorzitter KVCV (voorzitter@kvcv.be)
Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging vzw (KVCV vzw)
p/a Universiteit Antwerpen - Campus Groenenborger - Departement Chemie
Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen
Tel. 0479 / 60 12 32 – BE0410‐934‐461 - info@kvcv.be - www.kvcv.be

Gouden bedrijfslidmaatschap KVCV voor één jaar aan € 1400 (excl. 21 % BTW)
• 30 exemplaren van ons vakblad Mens & Molecule (MeMo)
• vermelding van logo en link naar de website van het bedrijf onder ‘gouden lidmaatschap’ op de KVCV-website:
http://www.kvcv.be/
• vermelding logo van het bedrijf onder ‘gouden lidmaatschap’ in de maandelijkse KVCV-nieuwsbrief naar alle KVCVleden
• ongelimiteerd aantal vacatures van het bedrijf op de KVCV-website en in de maandelijkse KVCV-nieuwsbrief naar
alle KVCV-leden (door te geven via nieuwsbrief@kvcv.be)

Zilveren bedrijfslidmaatschap KVCV voor één jaar aan € 850 (excl. 21 % BTW)
• 10 exemplaren van ons vakblad Mens & Molecule (MeMo)
• vermelding van logo en link naar de website van het bedrijf onder ‘zilveren lidmaatschap’ op de KVCV-website:
http://www.kvcv.be/
• vermelding logo van het bedrijf onder ‘zilveren lidmaatschap’ in de maandelijkse KVCV-nieuwsbrief naar alle KVCVleden
• 25 vacatures van het bedrijf op de KVCV-website en in de maandelijkse KVCV-nieuwsbrief naar alle KVCV-leden
(door te geven via nieuwsbrief@kvcv.be)

Bronzen bedrijfslidmaatschap KVCV voor één jaar aan € 300 (excl. 21 % BTW)
• 5 exemplaren van ons vakblad Mens & Molecule (MeMo)
• vermelding van logo en link naar de website van het bedrijf onder ‘bronzen lidmaatschap’ op de KVCV-website:
http://www.kvcv.be/
• vermelding logo van het bedrijf onder ‘bronzen lidmaatschap’ in de maandelijkse KVCV-nieuwsbrief naar alle KVCVleden
• 10 vacatures van het bedrijf op de KVCV-website en in de maandelijkse KVCV-nieuwsbrief naar alle KVCV-leden
(door te geven via nieuwsbrief@kvcv.be)
Intekenen op een KVCV bedrijfslidmaatschap is mogelijk via het webformulier op http://www.kvcv.be/bedrijven.
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