Hallo nieuwe student!
Je hebt je ingeschreven als student laborant klinische neurofysiologie.
Een mooie praktijkgerichte opleiding waarin je leert voor een geweldig
beroep; technisch, afwisselend en steeds weer uitdagend.
Wij zijn de NVLKNF, de vakvereniging voor laboranten KNF. Onze
vereniging is er voor alle studenten en laboranten KNF. Wij hebben
als doel het behartigen van de beroepsbelangen van onze leden en
het bevorderen van het onderlinge contact. We maken ons sterk voor
kwaliteitsbewaking, onderwijs en nascholing.
En jij kunt gratis lid worden! Als je lid bent profiteer je van leuke voordelen. Via de vereniging
kun je actief meedenken en meedoen met je beroepsgroep . Daarnaast wordt je via een
maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van leuke artikelen en nieuwtjes binnen
de vereniging en binnen ons vakgebied. Ook ontvang je een aantal malen per jaar ons
vakblad Hoofdlijnen in je brievenbus. Extra interessant voor jou als student is dat wij ook een
studentenraad hebben (bestaand uit studenten uit diverse jaren en praktijkbegeleiders) die
speciaal jullie belangen behartigt.
Het gratis lidmaatschap duurt 3,5 jaar. Daarna wordt je gratis lidmaatschap automatisch omgezet naar een betalend lidmaatschap, tenzij je opzegt (maar dat moet je natuurlijk niet doen,
want samen staan we sterk!).
Een lidmaatschap voor afgestudeerde laboranten kost 55 euro per jaar (of 53,50 als je met
automatische incasso betaald).
Dus vul het onderstaande formulier in en stuur het bij voorkeur via email naar het naar
ledenadministratie@nvlknf.nl of per post naar:

Ledenadministratie NVLKNF
Scheepvaartstraat 6p
7411 MB Deventer

Daarna ontvang je bericht over de inschrijving en een lidnummer waarmee je ook op onze site
kunt inloggen.

Met vriendelijke groeten,
Voorzitter NVLKNF								Ledenadministratie
Hester Temmink							
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Inschrijfformulier NVLKNF
Wanneer ben je met de opleiding tot laborant KNF gestart?

Persoonlijke gegevens voor het ledenbestand
Voornaam/letter:
Tussenvoegsel:
Achternaam:

M/V

Geboortedatum:

Straat:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoon:

Gegevens werkgever
Naam instelling:
Plaats:
Telefoon:
Welke CAO is van toepassing?		

CAO ziekenhuizen / CAO UMC / andere

Functie:					student KNF
Vooropleiding:
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