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Beste leden van de NVOI, 
 
Op 15 juni 2021 zal de NVOI weer een Algemene Ledenvergadering organiseren. In verband

met de nog steeds geldende Corona-maatregelen, doen we deze ALV weer online via Hang-out

Meet. De stukken staan inmiddels op 'Mijn NVOI' en zijn te bekijken na inloggen.  

Indien u deel wilt nemen aan de ALV, verzoeken wij u vriendelijk het secretariaat

(secretariaat@nvoi.nl) een mail te sturen of het contactformulier in te vullen om u aan te melden.

Ongeveer een dag van te voren zult u weer een mail met daarin een link toegestuurd krijgen.

Lustrumcommissie gezocht! 
 

In 2023 staat, na het succes van het lustrum congres in Gent, een nieuw Lustrum congres in

het vooruitzicht. Hoewel dit nog ver weg lijkt, is tijdige voorbereiding van belang. Voor de organisatie van

dit congres zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die zin hebben om samen met ons bestuur dit

congres op de kaart te gaan zetten en eerdere edities te overtreffen! 

Heeft u zin in dit avontuur, laat dit dan weten aan ons secretariaat (secretariaat@nvoi.nl)

Uitnodiging inzendingen Stipendium 
 
Ook in 2021 nodigt de NVOI iedereen uit om mee te dingen naar het NVOI Sipendium. Het

Stipendium bestaat uit een geldbedrag bedoeld om wetenschappelijk onderzoek binnen de

implantologie te stimuleren. Het Stipendium is beschikbaar voor onderzoekers die op

uiteenlopende studiegronden onderzoek willen verrichten binnen het domein van de
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implantologie, op voorwaarde dat het onderzoek gepubliceerd zal worden. Daarnaast verwachten

wij presentatie van de studieresultaten op een van onze congressen en in ons Bulletin. 

Meedingen kan tot 1 augustus 2021. 

Zie voor verdere informatie en het inschrijfformulier onze site https://nvoi.nl/stipendium/
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