PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR SPREKERS

V&VN Stomaverpleegkundigen
Stomacongres 2019, 29 oktober 2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de belangrijkste praktische informatie met betrekking tot uw aanwezigheid als spreker. Indien u naar
aanleiding van deze informatie aanvullende informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de organisatie. De
contactgegevens vindt u hieronder.

Algemene gegevens
Naam bijeenkomst
Datum bijeenkomst
Website

: Stomacongres 2019
: 29 oktober 2019
: https://www.stomacongres.nl/

Locatiegegevens
Locatie
Sprekersruimte
Ingang
Routebeschrijving

: Hart van Holland, Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk
: Speakers Corner in zaal De Stallen
: Hoofdingang
: https://hartvanholland.nl/bereikbaarheid/

Secretariaat en contactpersoon
Uw contactpersoon
: Leonie Mol
Telefoon secretariaat
: 0031-(0)462021803
Telefoon contactpersoon
: 0031-(0)644854121 (alleen bereikbaar op 28 en 29 oktober)
Emailadres
: info@stomacongres.nl
Correspondentie:
Correspondentieadres

: Postbus 34, 6130 AA Sittard

Dienstverleningsovereenkomst voor sprekers
Tussen u en de initiatiefnemer is er een dienstverleningsovereenkomst voor sprekers opgesteld. Deze overeenkomst
dient wederzijds te zijn ondertekend en wederzijds te zijn ontvangen. Zonder een wederzijdse ondertekende
overeenkomst is het helaas niet mogelijk om honoraria en kostendeclaraties uit te betalen.
Aankomst
U wordt verwacht in Zaal De Stallen (Speakers Corner) van het congrescentrum, waar u uw toegangsbadge afhaalt
en waar Leonie Mol of Marco Kuipers u welkom zullen heten. Uw jas en bagage kunt u bij hen achterlaten. Uw
voordracht wordt van hieruit naar de zalen verzonden. Preview en uploaden van uw voordracht geschiedt dus in deze
zaal. Uw badge ligt klaar op inschrijfnummer.
De zaal waarin u spreekt:
De zaal waarin u uw voordracht houdt is voorzien van alle benodigde technische voorzieningen. Bij aankomst krijgt u
uitleg hoe u de zaal kunt vinden. Onze medewerkers zullen er zorg voor dragen dat u goed begeleid wordt.
Tijd van spreken:
Mocht u vragen hebben over het programma, welke terug te vinden is op de website, of uw plaats hierin, neemt u dan
svp contact op met ondergetekende. Ik help u verder met het vinden van antwoorden.
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Programma:
Het programma van congres bestaat uit plenaire en parallelle sessies. Omdat alle deelnemers hun eigen unieke
programma hebben kunnen samenstellen, is het van het allergrootste belang – en wij kunnen dat niet voldoende
benadrukken – dat de voordracht op tijd begint en vooral op tijd afsluit. Het uitlopen van sessies heeft ernstige
consequenties voor de logistieke verloop van de rest van het programma door de vertraging die dan ontstaat bij het
wisselen van zalen door de deelnemers. Uitloop van sessies veroorzaakt bij andere sprekers in andere zalen op die
manier erg veel hinder. Wij vragen u beleefd om hier rekening mee te houden.
Uw natje en uw droogje:
Het is vanzelfsprekend dat u een ontvangst “met een rode loper” verdient. U mag bij ons dan ook rekenen op koffie,
thee, water, lunches, etc. In Speakers Corner is natuurlijk koffie en thee aanwezig, maar lunches en aperitief worden
uitsluitend vanaf het cateringplein op de beursvloer geserveerd.
Badgeplicht:
Het zichtbaar dragen van uw badge is verplicht, omdat er volgens CGR/GMH zichtbaar onderscheid gemaakt moet
kunnen worden tussen voorschrijvende en niet-voorschrijvende zorgprofessionals.
Hotelkamers:
Hotelkamers kunnen niet via de organisatie worden geboekt. Op het terrein van het congrescentrum bevindt zich een
GoldenTulip hotel, het Ampt van Nijkerk. Voor de mogelijkheden raadpleegt u de website van het hotel:
https://amptvannijkerk.nl
Code Geneesmiddelen Reclame en andere richtlijnen
Gezien onze verplichting naar de CGR en IGZ vragen wij u beleefd een disclosure dia op te nemen in uw presentatie
waaruit uw (on-)afhankelijkheid ten aanzien van de industrie blijkt. De juiste voorbeelden vindt u bij de praktische
informatie voor sprekers op de website.
Tot slot:
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan het congres. Wij zullen alles in het werk stellen om uw verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur en voorbereidingscommissie,
Leonie Mol, programmamanager
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