BEROEPSORGANISATIES EN VERENIGINGSLEVEN

OPNIEUW VEEL VOLK OP NACHT VAN AANNEMER

KATAINEN LEIDT ACE

De jaarlijks terugkerende Nacht van de Aannemer van de Club Jongbouw is inmiddels een begrip op de activiteitenkalender van de Confederatie Bouw WestVlaanderen. Ook dit jaar mocht voorzitter Jan Meuleman heel wat leden verwelkomen in Domein Maelstede in Kuurne om er de avond te beginnen met een
hapje en een drankje. Aansluitend volgden een heerlijk diner (foto) en enthousiaste muziek.

De Finse architect Juhani Katainen
(foto) wordt op 1 januari 2008 voor
een termijn van twee jaar de nieuwe
voorzitter van de Architects' Council
of Europe (ACE).

INFOAVOND OVER MOBILITEIT

Hij volgt Jean-François Susini op.
Katainen is de eerste architect die
een tweede keer voorzitter wordt
van ACE. Hij was het al eens in 2002,
toen nog met een rotatiesysteem
werd gewerkt.
De nieuwe voorzitter mag o.m. de
laatste hand leggen aan het programma van de conferentie van ACE over
'designing for the future - the market
and quality of life', die op 10 april
2008 georganiseerd wordt in Brussel.

VEILIG WERKEN OP
HOOGTE IN VTI DEINZE
De afdeling Bouw van het Vrij Technisch Instituut Deinze organiseert op
dinsdag 29 januari een gespreks- en demonstratieavond over veilig werken op
hoogte, in samenwerking met de firma’s
High in the sky (HITS) en Comptoir Regional de la Terre Cuite (CRTC).

Risicoanalyse
Negentig belangstellenden woonden op 5 december in het Huis van de Bouw in
Zwijnaarde de infoavond van de Confederatie Bouw Gent, Eeklo & Dendermonde bij over verplaatsingsvergoeding en mobiliteit (foto). Ze maakten er kennis
met de bepalingen inzake verplaatsingsvergoedingen en mobiliteit en de wijzigingen die in de nieuwe cao vastgelegd werden. Hierbij werden de nieuwe bedragen, de nieuwe berekeningswijze en de overgangsmaatregelen uitvoerig besproken en geïllustreerd met praktische voorbeelden. Hendrik De Wit (inlegfoto), hoofdadviseur bij de Confederatie Bouw, fungeerde als gastspreker.
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Na uiteenzettingen over o.m. risicoanalyses en reglementeringen (vanaf 19 u.)
volgt een demonstratie van verankeringen, stellingen en beveiligingstechnieken in de werkplaats van het VTI.
De avond eindigt met een vragenronde
en achteraf wordt een drankje aangeboden. Deelnemen is gratis en inschrijven
hoeft niet.
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