PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR SPREKERS

V&VN CV&V - Jaarsymposium
4 april 2019 – Hart van Holland te Nijkerk

Geachte spreker,
Hierbij ontvangt u de belangrijkste praktische informatie met betrekking tot uw aanwezigheid als spreker. Indien u
naar aanleiding van deze informatie aanvullende informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de organisatie.
De contactgegevens vindt u hieronder.
Algemene gegevens
Naam bijeenkomst
Datum bijeenkomst

: V&VN CV&V - Jaarsymposium
: 4 april 2019

Locatiegegevens
Locatie
Expositieruimte
Wetenschappelijke zalen
Vloerbedekking

: Hart van Holland, Berencamperweg 12, 3861 MC nijkerk
: Passe Partout
: Theater, Zaal Salvador, Zaal Vincent
: Tapijt

Ingang
Routebeschrijving

: Hoofdingang
: https://hartvanholland.nl/bereikbaarheid/

Secretariaat en contactpersoon
Uw contactpersoon
: Leonie Mol
Telefoon secretariaat
: 046-2021304
Telefoon contactpersoon
: 046-2021304
Emailadres
: info@cvenvsymposium.nl
Correspondentie
Correspondentieadres

: Postbus 34, 6130 AA Sittard

Wetenschappelijk programma
Congresdag
: 4 april 2019
Aanvangstijd
: 11.00 uur (registratie vanaf 10.00 uur)
Eindtijd
: 19.00 uur
Aankomst
Bij aankomst vraagt u naar Leonie Mol. Leonie begeleidt u vanuit Speakers Corner (zaal de Stallen) op de
congresdag en is u verder behulpzaam. In Speakers Corner kunt u uw PowerPoint testen en eventueel nog
aanpassen als u dat nog nodig acht.
De computers in Speakers Corner hebben exact dezelfde configuratie als de computers in de zalen. Mocht u gebruik
willen maken van een eigen Apple Laptop, van verzoeken wij u de bijpassende connector mee te nemen.
Dienstverleningsovereenkomst voor sprekers
Tussen u en de initiatiefnemer is er een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. De overeenkomst dient wederzijds
te zijn ondertekend ontvangen en wederzijds te zijn ontvangen bij aanvang van het congres. In een separate email
ontvangt u deze overeenkomst waarin o.a. ook uw honorarium is vastgelegd. Neemt u deze overeenkomst svp mee
naar het congres en levert u deze bij de organisatie in. De overeenkomst is alleen van toepassing voor sprekers die
op persoonlijke titel een voordracht houden. Op sprekers die vanuit hun werkgever acteren of vanuit een eigen
onderneming (al dan niet met BTW belast) is de overeenkomst niet van toepassing en ontvangen zij deze dus niet. Zij
sturen na afloop van het congres een factuur.
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Declaratieformulier
Voor de door u gemaakte reiskosten kunt u een declaratieformulier downloaden. U wordt verzocht om dit formulier
ingevuld mee te brengen en in te leveren bij Leonie.
Badgeplicht
Het zichtbaar dragen van uw badge is verplicht, omdat er volgens CGR/GMH zichtbaar onderscheid gemaakt moet
kunnen worden tussen beroepsbeoefenaren en niet beroepsbeoefenaren. Niet-beroepsbeoefenaren ontvangen een
oranje badge, beroepsbeoefenaren ontvangen een paarse badge.
Disclosure slide CGR
Op de webpagina “praktische informatie” (menu-knop “voor sprekers”) vindt u de CGR disclosure (PowerPoint slide).
De Gedragscodes verlangen dat u deze ingevulde slide als eerste slide toont aan uw toehoorders. Bij een
onaangekondigde inspectie van de IGJ kan dit tot sancties leiden als u verzuimt hieraan te voldoen.
Website
Alle overige informatie, kunt u terugvinden op https://www.cvenvsymposium.nl
Overig
Het spreekt voor zich dat wij uw verblijf tijdens het congres zo aangenaam mogelijk willen maken. Voor alle vragen die
u heeft kunt u zich ter plaatse wenden tot Leonie. Mocht u bij uw inschrijving hebben aangegeven dat u gebruik maakt
van een dieet, dan kunt u bij het personeel van het Hart van Holland (aanwezig in de expositieruimte) daarnaar
vragen.
Tot slot
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid tijdens het symposium. Wij zullen alles in het werk stellen om uw verblijf
zo aangenaam mogelijk te maken.
Drs. Maurits Scheffens, congrescoördinator
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