
Infoblad: Opleidingsdag Hengelstewards – Gent 

 

Wanneer:  Woensdag 11 december 2019 van 09u00 tot 16u30 

Waar:   Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’.                 

Adres:  Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent  

Lokaal:   04.02 – Leo Baekeland (= naam van het lokaal) 4de verdieping 

 

Kostprijs:  Gratis (lidkaart afgeven in het lokaal bij aankomst aub) 

 

Inschrijven:  

Is verplicht en kan uiterlijk tot en met donderdag 24 oktober 2019. De plaatsen zijn beperkt tot 
maximaal 96 deelnemer. Inschrijvingen worden vastgelegd volgens datum en tijdstip van ontvangst. 

Hoe Inschrijven?  

 Per mail via stewards@sportvisserijvlaanderen.be  vermelding (AANWEZIG + uw volledige naam) 

 Telefonisch via het nummer 050.41.40.77 (Secretariaat) enkel tijdens de kantooruren. 

 

Programma:  Zie tweede pagina aub  

 

Eten en drinken: 

Gratis aangeboden: koffiekoek en koffie (voormiddagpauze) + belegd broodje en een drankje tijdens 
de middagpauze. Water is de hele dag gratis beschikbaar. Géén alcoholische dranken toegelaten. 

 

Bereikbaarheid: 

Per trein/tram/bus  

Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit 
langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes. 

Per wagen: 

Betalend parkeren onder het gebouw enkel op -1 en -2 of parkeerplaatsen in de ruime omgeving. Het 
kan best zijn dat u enige afstand moet wandelen indien de parking onder het gebouw volzet zou zijn. 
Gelieve hier dan ook rekening mee te houden en wees liever wat te vroeg. Je kan altijd even wachten 
in de ontvangstruimte vóór de balie voor dat je je gaat aanmelden.  

Meer informatie via:  

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/virginie-lovelinggebouw-vac-gent 



Dagprogramma  

  

09:00 - 09:15  Welkomstwoord 

09:15 - 09:55  Wetgeving: Hengelrechten en toegangsregelingen (Dhr. Vlietinck.) 

 Pauze  

10:10- 11:00  Ervaringen uit het werkveld (Dhr. Dillen A.) 

11:00 - 11:30  Natuurinspectie toegelicht (Dhr. Vrielynck. S.) 

11:30 - 11:45  Bespreking namiddagprogramma & pasmoment fluohesjes 

 Middagpauze + kennismaking 

12:45 - 13:45  Omgaan met verbale en fysieke agressie (Escala) 

Pauze  

13:55 - 15:55  Omgaan met verbale en fysiek agressie in de praktijk (Escala) 

16:00 - 16:30  Slotbespreking 

 

 

 

 


