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MOVUB Wintersymposium 2007 
 

 
Beste vrienden, we gaan ervoor: 
  

Skigebied: SAAS-FEE (Zwitserland) (afstand 850 km) 
Mooi domein, eerder rustig, prima sneeuw, aangename locatie (dorp zelf is gezellig en 
autovrij, parking buiten dorp verplicht en voorzien). 
Verplaatsing zelf te organiseren (mogelijkheid van bus zal eventueel later bekeken worden, 
als daar vraag voor is). 
 

Reisagentschap: SEAUTON  (International Congresses & Incentives) (Jan Samyn) 

(jan.samyn@seauton.be) 
  

Deelnemerslijst: momenteel 22 inschrijvingen, 35 deelnemers. 
Er is dus nog mogelijkheid tot inschrijving, individueel via mail (rik.schots@az.vub.ac.be). 
  
 

Symposium van 3-7 februari 2007: "Evidence-based Medicine II" 
Zaterdag aankomst en receptie + opening Symposium zaterdagavond +/- 18h en afsluiten 
met ontbijtsessie op woensdagochtend. Vroeger toekomen of later blijven is individueel te 
regelen met Jan Samyn. 
Het wetenschappelijk programma zal worden samengesteld door Rik Reynaert en Patrick 
Haentjens (wie wil spreken: contacteer ze!). Omvat 2h seminarie vanaf zondag tem 
woensdag, dus 4 sessies, van 17-19h (zo, ma, di) of van 8-10h (woe). 
 

Inschrijvingsgeld per peroon= 400 Euro, inclusief skipas (ter waarde van +/- 150 Euro), 
drank en versnaperingen tijdens seminarie, skirace + lunch. In functie van het aantal 
inschrijvingen kan de totaalprijs nog verminderd worden. 
 

Locatie symposium: Hotel Metropol (bar, seminariezaal, disco, wellness center) 

(www.metropol-saas-fee.ch) 
Waar ook overnachtingen plaatsvinden: op basis half pension en 2PK voor 4 nachten: 500 
Euro per persoon (1PK betaalt veel extra, dus proberen samen te slapen of partner 
meebrengen). 
Mogelijkheid tot verlenging verblijf, individueel af te spreken mat Jan Samyn. 
Verblijf ook mogelijk op andere locaties, individueel af te spreken met Jan Samyn. Probeer 
toch in de Metropol te zitten, voor de ambiance. 
 
We nemen skimonitor mee voor de beginnende skiërs (gratis lessen in groep). 
Skimateriaal ter plaatse te huren, zo nodig. 
Skipassen klaar zondagochtend (Jan Samyn) 
Accreditatie zal gevraagd worden. (cfr vorig jaar 80 + 60 punten gekregen!) 
  
Facturatie zal gebeuren door agentschap op basis van onkosten verblijf (=hotelkamer) en 
Inschrijvingsgeld (=400 €). 
 
In de komende weken zal Jan Samyn U vragen een voorschot van 300 Euro (per kamer) te  
betalen aan de organisatie, ter confirmatie. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
  
MOVUB 


