
Word VLIZ-lid
Ben je gefascineerd door zeeonderzoek? Dan nodigen we je uit om VLIZ-lid te 
worden. Jouw ledenbijdrage en donatie investeren we in marien onderzoek,
zodat jij kan blijven genieten van de zee.

Jouw voordelen
• je steunt marien onderzoek
• je kan deelnemen aan de VLIZ-ledendag
• wij informeren je over ‘De Zee als Goed Doel’ via het ‘jaarverslag voor schenkers
• wij bezorgen je De Grote Rede & Zeekrant
• je geniet 10 % korting op de Sea&Science collectie tijdens VLIZ-events

Een lidmaatschap kost:
• 10 EUR voor studenten
• 30 EUR voor particulieren
• 40 EUR voor particulier + partner
• 100 EUR voor instituten/bedrijven

Lid worden kan via vliz.be/lidmaatschap, door te mailen naar 
filantropie@vliz.be of door ons te bellen +32 (0)59 34 21 30.

Meer info over ‘De Zee als Goed Doel’ www.vliz.be/uw bijdrage



VLIZ-ledendag
  voorinschrijving

Jaarlijkse organiseert het VLIZ een uniek event voor haar leden, in het 
bijzonder om hen te bedanken voor hun trouwe steun aan het marien 
onderzoek. Het is tevens het uitgelezen moment voor nieuwe leden om zich 
aan te sluiten bij het VLIZ en meer te weten te komen over ons instituut en 
over de filantropiewerking ‘De Zee als Goed Doel’.
Echter, de coronacrisis maakt van 2020 een uitzonderlijk jaar. De maatregelen 
van kracht tegen de verspreiding van het covid 19 virus volgen we nauwgezet 
op. Hierdoor kunnen we de datum van de ledendag nog niet vastleggen.  
Zodra publieksevenementen opnieuw mogen plaatsvinden brengen we jullie 
op de hoogte. Ben je geïnteresseerd in een deelname aan de VLIZ-ledendag?  
Schrijfje nu al in. We informeren je over de datum en het programma ten 
gepaste tijde.

Voorlopig programma: 
De komende VLIZ-ledendag start op de InnovOcean site, de kantoorruimtes 
van het VLIZ (Wandelaarkaai). Na een welkomstwoord van onze directeur Jan 
Mees, lichten wetenschappers het onderzoek toe dat ze uitvoeren dankzij 
de Brilliant Marine Research Idea beurzen (gefinancierd door ledenbijdrages 
en donaties). Vervolgens wandelen we naar het Marien Station Oostende 
(Slipwaykaai) waar de uitbreidingswerken aan bod komen. Afsluiten doen we 
met een receptie.

Voorinschrijving
- registration.vliz.be/voorinschrijving_ledendag2020
- filantropie@vliz.be
- 32 (0)59 34 21 30
- uiterlijk tegen 15 juni 2020

Meer info: www.vliz.be/vliz-ledendag-filantropie


