CIRCLE OF POLICE LEADERSHIP

AFDELING WEST-VLAANDEREN

VZW

SECRETARIS:
CP Bruno Debackere
p/a Ter Waarde 54
8900 IEPER
wvl@cplbelgium.be
www.cplbelgium.be

SCHATBEWAARDER:
ADV Magali VELTHOF
p/a Van Steenestraat 10
8300 KNOKKE-HEIST
BE45 7340 2725 5389
(reknr. West-Vlaanderen)

Beste kaderlid,
U wordt door de West-Vlaamse afdeling van de Circle of Police Leadership van harte uitgenodigd op de
lentehappening, dit op donderdag 12 maart 2020 vanaf 15.30 te Westkapelle:
Een nieuw jaar brengt nieuwe uitdagingen, inzichten, collega’s, etc. Ten einde in deze turbulente tijden toch
enige rust te voorzien zullen ons lichtbakens worden aangereikt vanaf het spreekgestoelte van de SintNiklaaskerk te Westkapelle.
Zo zullen we een eerste blik werpen op
komende activiteiten van CPL, zal er
een historisch inzicht verworven
worden in het ontstaan en evolutie van
de site, zullen we meer te weten komen
over een protocol dat werd afgesloten
(de deelname aan CPL-activiteiten
wordt verder gefaciliteerd voor/door
de volledige GPI!) en zullen we finaal
een inkijk krijgen in de visie van de
nieuwe
Procureur
van
WestVlaanderen.
Het spreekt voor zich dat bovenstaande
uitgebreid
verder
verrijkt,
becommentarieerd,
genuanceerd,
weerlegd, bediscussieerd, etc. kan
worden tijdens het uitgebreid netwerkmoment, waar zowel het (ontwijde) lichaam en bloed geserveerd zal
worden.

PROGRAMMA
15.30-16.00
16.00-16.10
16.10-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-19.30

Onthaal
Woordje van de voorzitster CPL WVL, Mia GOBERT
Toelichting historiek site, door Kenneth NOTTE
Protocol CPL/VCPL/FedPol, toelichting door nationaal voorzitter CPL, Jean-Louis DALLE
Keynote door de Procureur des Konings van West-Vlaanderen, Filiep JODTS
Uitgebreid netwerkmoment

INSCHRIJVEN
•
•

Prijs: 40 leden, 60 niet-leden
Inschrijven kan tot en met vrijdag 6 maart 2020 door te mailen naar de secretaris op wvl@cplbelgium.be
met vermelding van uw naam, zone, identificatienummer en dat u wenst deel te nemen aan de
lentehappening. De inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE45 7340 2725 5389
met vermelding ‘LENTE + volledige naam’.

Hopend jullie op 12 maart massaal te mogen begroeten,
Bruno DEBACKERE
Secretaris

Mia GOBERT
Voorzitter

