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Beste ,

Voorwoord van het bestuur
In deze nieuwsbrief vind je veel aankondigingen van activiteiten die voor 2020 op stapel staan, hopelijk zit er een leuk
onderwerp tussen waar je graag meer over wilt weten. Mocht je zelf een interessant verhaal hebben of op jouw werk
een presentatie hebben verzorgd, misschien is dat geschikt om te delen met andere leden. Neem dan contact op met
één van de bestuursleden. Voor nu veel lees plezier!
Namens het bestuur,
Rense Feenstra

Uitnodiging NBCM Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2020
Het is alweer bijna Nieuwjaar! Zo staan we aan het begin van 2019 en zo is het alweer eind 2019. We hebben dit jaar
heel wat leuke onderwerpen / meetings gehad en daar gaan we in 2020 gewoon mee door. Wel in een wat andere
vorm, er is een jaarplanning gemaakt die we publiceren op de NBCM website zodat iedereen voor het hele jaar kan zien
wat en wanneer er een activiteit wordt georganiseerd. Ook zullen wij jullie directer benaderen om te vragen of je een
bepaald onderwerp zou willen organiseren en/of jullie een locatie ter beschikking willen stellen.
Zet vast in je agenda: op woensdag 15 januari 2020 starten we het nieuwe jaar met onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Een
gezellig samen zijn met onze leden, een hapje en drankje en natuurlijk een leuk onderwerp om over te praten.
Ik heb er zin in en we zien elkaar in Amstelveen, als je per mail je aanmeldt bij het secretariaat. Ik wens jullie allemaal
hele fijne feestdagen met een goed uiteinde en een prachtig begin van 2020!!
Erik Kiekens
Secretaris NBCM

NBCM bestaat 10 jaar!
Op 6 mei 2010 is de akte gepasseerd waarmee de NBCM is opgericht. Dat betekent dat de NBCM in 2020 tien jaar
bestaat. Een periode waarin de vereniging en het vakgebied de nodige ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Deze
mijlpaal willen we dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Noteer maar vast in je agenda: 22 september 2020, dan
vindt de jubileumbijeenkomst van de NBCM plaats.

Enkele bestuursleden heeft zich al opgeworpen om de organisatie op zich te nemen maar we zouden daar nog iemand
bij willen hebben. Welk lid zou mee willen helpen met het invullen en organiseren van deze jubileumbijeenkomst?
Als je belangstelling of een vraag hebt neem dan contact met mij op.
Gert-Jan Vlasveld
06-44351529

Nationale Contractmanagement Conferentie 2020
Ook dit jaar is NBCM weer kennispartner van de Nationale Contractmanagement Conferentie. Deze conferentie wordt
gehouden op 11 februari 2020 in Houten. Leden van de NBCM krijgen € 75,- korting bij inschrijving. Voor meer
informatie en inschrijven ga naar https://www.cmconferentie.nl/

Verhoging contributie 2020
Verder de aankondiging dat wij onlangs hebben besloten om de contributie voor 2020 te verhogen naar € 95,- per jaar
wegens de stijging van onze kosten. Daarmee kun je een jaar lang naar de diverse avond seminars die de NBCM
organiseert of je krijgt korting op de reguliere prijs die voor niet leden geldt.
Ten slotte uitleg over de nieuwe no-show regeling voor leden. Als je opgeeft voor een activiteit dan kun je uiterlijk tot 24
uur voor aanvang deze aanmelding annuleren. Indien je geen afmelding verstuurd dan zijn wij genoodzaakt om een noshow factuur á € 45,- te versturen. Op deze manier proberen wij verspilling van het gereserveerde eten te voorkomen
door jouw tijdige afmelding.
Rense Feenstra
Penningmeester
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