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Geachte Collega, Mevrouw, Mijnheer,
De raad van bestuur van de Belgian Stroke Council kijkt ernaar uit om U in 2020
(opnieuw) onder zijn leden te mogen tellen.
De BSC speelt een belangrijke rol, zowel naar de overheid toe als naar de bevolking,
om de preventie en behandeling van beroerte in België verder te optimaliseren.
Vandaar dat we het belangrijk vinden dat iedereen die met beroerte bezig is lid wordt
van deze vereniging om dit samen te realiseren.
U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, uitgenodigd op de
algemene vergadering(en), en naargelang het type lidmaatschap op meer specifieke
vergaderingen en nascholingsactiviteiten.
Lid worden kan door uw lidmaatschapsbijdrage voor 2020 te storten op rekening Nr.:
BE84 3101 4141 3659 van de BSC. Mogen we u vragen te betalen voor eind maart
2020. Uw lidmaatschap loopt tot 31/12/2020.
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Ze bedraagt

50€ voor arts-specialisten

20€ voor verpleegkundigen en paramedici

10€ voor specialisten in opleiding
Gelieve uw naam, voornaam en beroepstitel in de rubriek “mededeling” te vermelden.
Het lidmaatschap is niet-betalend voor patiënten.
Het lidmaatschap van de BSC houdt ook het voordeel in om reductie te krijgen op het
lidmaatschap van zowel de ESO als de WSO via een joint membership, zie hiervoor:
https://eso-stroke.org/membership/
Mogen wij U vragen om via de link http://belgianstrokecouncil.be/contact/ Uw
persoonlijke gegevens in te voeren om U op de hoogte te kunnen houden van onze
acties (gelieve als onderwerp “personalia” in te voeren)?
Uw deelname aan de BSC wordt ten zeerste gewaardeerd.
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