
Uitnodiging

Federatie Vrijzinnige Centra



Wij nodigen u van harte uit op onze Vrijzinnige Concentratiedag 
Festival van de Zeegeus, op zaterdag 6 juli in het MEC Staf Versluys, 
Kapelstraat 76 te Bredene.

We starten om 16u met de discussiegroepen. 
Om 19u30 is de aanvang van het avondgedeelte. 

Als we u er ook nog bij vertellen dat de toegang volledig gratis is, 
denken we dat dit schitterend vrijzinnig feest zeker genoteerd mag 
worden in uw agenda.

Voor deelname aan de academische zitting en de receptie, gelieve de 
inschrijvingsstrook in bijlage in te vullen en op te sturen.

Namens het bestuur

E. Vercarre,         J. Trivier,
Voorzitter VC De Fakkel vzw         Voorzitter Federatie Vrijzinnige Centra
 Onder auspiciën van deMens.nu

info: 
VC De Fakkel: tel. 059/32.51.85 - vc.de.fakkel@skynet.be

FVC: tel. 059/32.64.95 - fvc@skynet.be

16.00u - Vrijzinnigen vandaag en morgen -
                 16.00u Verwelkoming
	 Jacques	Trivier,	Voorzitter	Federatie	Vrijzinnige	Centra
 
                 16.05u Discussiegroepen 

 
																				•	Groep	1	o.l.v.	Jacky Goris, Ere-Algemeen Directeur Scholengroep Brussel (GO!)
																							“De	vrijzinnigheid	helder	en	assertief	kenbaar	maken	aan	het	brede	publiek.”
 
																				•	Groep	2	o.l.v.	Dominique Verté, Prof. Dr. Vrije Universiteit Brussel
																							“Engageren	op	verschillende	maatschappelijke	niveaus.”
 
																				•	Groep	3	o.l.v.	Annouk Brebels, deMens.nu
																							“Jongeren	en	de	vrijzinnige	gemeenschap.”
 
                 17.15u Pauze
                   
																	17.30u	Plenaire	zitting	met	verslaggeving
                    
                 18.30u Uitreiking Prijs van de Zeegeus
 Etienne	Vercarre,	Voorzitter	Comité	Festival	van	De	Zeegeus
                    
18.45u -	Receptie	-
                    
                               
19.30u - Avondprogramma -  
 19.30u		 Les	Folles	De	Gand	
 21.00u  Silvy & Band
 22.30u RFF [Rewind Fast Forward]
Toegang gratis.



Vrijzinnigen vandaag en morgen
6 juli 2019 om 16u00

Federatie Vrijzinnige Centra
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INSCHRIJVINGSKAART
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naam en voornaam: .........................................................................................................
Adres:   .........................................................................................................
Tel./GSM:  .........................................................................................................
  
 zal aanwezig zijn met ............ (aantal) personen op de discussiegroepen en de receptie 
 en neemt deel aan:
                     Discussiegroep 1 “De vrijzinnigheid helder en assertief kenbaar maken aan het brede publiek.”
                     Discussiegroep 2 “Engageren op verschillende maatschappelijke niveaus.”
                     Discussiegroep 3 “Jongeren en de vrijzinnige gemeenschap.”
 Gelieve het bolletje van uw keuze zwart te maken.
 wenst zich te verontschuldigen. 
                       Datum en handtekening

Gelieve deze kaart terug te sturen vóór 20 juni 2019 naar 
VC De Fakkel - Zwanenstraat 11 - 8450 Bredene.    ..........................................


