Uitnodiging tot het tweede congres “Entomology in Belgium”
Beste,
Zoals je wellicht herinnert, heeft op vrijdag 5 december 2008 het tweede congres
"Entomology in Belgium" plaats. Het is vooral de bedoeling dat de Belgische collega's
entomologen elkaar nog eens ontmoeten en vertellen hoe het met hun onderzoek gaat. We
hopen dat je kunt deelnemen aan deze happening met bijvoorbeeld een voordracht, of een
poster of een korte mededeling, een vraag voor medewerking of gewoon om er bij te zijn.
Een losse greep uit enkele onderwerpen: het soortenregister van België (cataloog on-line), een
nieuwe Rode Lijst van de loopkevers, de activiteiten van de mierenwerkgroep, MODIRISK
(muggeninventarisatie en modellering) en nog een brede waaier van thema's in rubrieken als
"Ecologie en evolutie", "toegepaste entomologie", "sociale insecten", "faunistiek systematiek
en biodiversiteit bij insecten" .
Let op inschrijving voor 1 september vooral als je wenst een medeling te doen, is slechts 15
Euro (inclusief de broodjes 's middags) voor de leden van de Vereniging, niet-leden betalen
60 Euro (inclusief het lidgeld 2008 en de broodjes).
In bijlage vind je:
-algemene informatie over dit evenement;
-een inschrijvingsformulier;
-een bekendmakings-affiche van het symposium.
Bovendien zal het mogelijk zijn om de organisatie van dit symposium verder te volgen op een
speciale pagina van onze website.
< http://www.natuurwetenschappen.be/srbe/page1.htm>
Aarzel niet om deze informatie door te zenden naar andere geïnteresseerden, collega's of
studenten.
We kijken uit naar je aanwezigheid.

Dr. Patrick Grootaert
Head Department of Entomology
BE-TAF manager SYNTHESYS
Royal Belgian Institute of Natural Sciences
Vautierstreet 29, B-1000 Brussels, Belgium
Phone office: 32 (02) 6274 302
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E-mail office: Patrick.Grootaert@naturalsciences.be
website: www.naturalsciences.be
http://bejc.rafflesmuseum.net/

Entomology in Belgium 2008
KBIN, Vautierstraat, 29 B-1000 Brussel
Vrijdag 5 december 2008

Inschrijvingsformulier
Mr/Mvr/Titel :
Naam :
Voornaam :
Professioneel of privé adres :
Tel :
Fax :
E-Mail :

Ik wens deel te nemen aan het Symposium :
zonder bijdrage voordracht/poster
met een voordracht
met een poster






De inhoud van mijn voorstelling leunt het dichtst aan bij één van de volgende onderwerpen:
Ecology and Evolution of Insects
Applied Entomology
Social Insects
Faunistics, Systematics and Biodiversity of Insects






Dit inschrijvingsformulier dient te worden teruggezonden voor 1 september 2008 :
- per Fax naar n° 02/627.41.32
- per e-mail naar <Isabelle.Sauvage@naturalsciences.be>
- per post naar Mevr. I. Sauvage, KBVE, Vautierstraat, 29 - 1000 Brussel.
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Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 EURO voor onze leden die hun lidgeld voor 2008 betaald
hebben voor 1 september 2008, en 60 EURO voor niet leden van de KBVE of leden die hun
lidgeld voor 2008 niet betaald hebben voor 1 september. De betaling gebeurt via
bankoverschrijving op n°: 000-0032918-35 (IBAN: BE 57 0000 0329 1835)
(BIC: BPOTBEB1), met vermelding van inschrijving "Symposium".
Maximaal 2 weken nadat we uw inschrijvingsformulier, bankoverschrijving en abstract
(indien u een voordracht wenst te geven of poster voorstelt) hebben ontvangen, zullen we u
een bevestiging van deelname opzenden.
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