Beste BEN-lid,
Welkom als nieuw lid van de BEN!
We willen je vragen om deze brief goed door te lezen zodat je niet alleen op de hoogte
bent van hoe de BEN werkt, maar ook weet hoe je geregistreerd kunt worden in onze
echokwaliteitsregisters.
Let op: het emailadres dat je nu hebt opgegeven is het adres dat je altijd nodig hebt om
in te loggen in je MIJN-omgeving op de BEN website en om je aan te melden voor onze
evenementen. Mocht dat ooit wijzigen, zorg er dan voor dat dat ook bij ons bekend is.
Website
Je kunt veel informatie over de BEN vinden op onze website www.echoscopisten.nl. O.a.
de statuten, huishoudelijk reglement, vacatures, ALV, nieuws, (bij)scholingsagenda,
jaarlijks symposium en alles over de echokwaliteitsregisters van de BEN. Tevens kan je
inloggen in de MIJN-omgeving.
Contributie
De BEN werkt met een automatische incasso voor de contributie en BEN-evenementen.
De contributie bedraagt € 200,00 per jaar en zal automatisch van je bankrekening
worden afgeschreven. Indien je dit niet wilt, kun je dat aangeven, maar rekenen wij
administratiekosten van € 25,00 euro per jaar.
Accreditatie(punten)
Je hoeft je niet aan te melden bij de BEN voor (bij)scholing. De organisatie van de
bijscholing zorgt er namelijk voor dat je deelname bij ons bekend wordt en wij schrijven
je accreditatiepunten bij. Mocht je zeker willen weten of je de punten zult ontvangen,
controleer dan vooraf, bij de organisatie van de bijscholing, of zij accreditatie hebben
aangevraagd bij de BEN en of zij nadien de presentielijst met je viercijferige BEN-nummer
uploaden bij de BEN. De BEN is hier niet verantwoordelijk voor. Je accreditatiepunten kun
je checken in de MIJN-omgeving. Indien je de accreditatiepunten van een eigen
certificaat of bewijs van deelname bijscholing wil ontvangen, mail deze dan naar
accreditatie@echoscopisten.nl
Als je ingeschreven bent in het echokwaliteitsregister basisecho moet je minimaal 8
punten in de komende twee jaar halen en als je in het SEO-kwaliteitsregister staat dan
verwachten we dat je minimaal 16 punten per twee jaar haalt.
Basisechoscopisten krijgen na inschrijving in het echokwaliteitsregister ook een oproep
voor een logboekbeoordeling. Dit zal binnenkort volgen.

Kwaliteitsregister
Alle leden van de BEN kunnen geregistreerd worden in een echokwaliteitsregister mits je
voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn. Zorg dat je alles snel uploadt in je MIJNomgeving! Zodra je dit gedaan hebt, ontvang je een bewijs van inschrijving in het
echokwaliteitsregister en ontvangen basisechoscopisten een oproep voor het insturen
van een logboek. Stuur ook, als je SEO’s maakt, je actuele kwaliteitsovereenkomst met
het regionaal centrum mee, die hebben we nodig om je in het 1e en/of 2e trimester SEOregister te plaatsen.
Nieuws van BEN
De BEN stuurt je geregeld ‘Nieuws van de BEN’(nieuwsbrieven) en nieuwsflitsen (actuele
berichten tussendoor wanneer dat nodig is) per mail. Ook andere verenigingsinformatie
wordt je zo veel mogelijk per mail toegestuurd. Wij zorgen ervoor dat dit nieuws actueel
en relevant is en we vragen alle leden dit goed te lezen om altijd up-to-date te zijn.
Mocht je ervaren dat je niets ontvangt, check dan ook je spambox of voeg ons adres
toe aan je contactpersonen.
Wijzigingen
Wanneer zich wijzigingen in je (privé)gegevens voordoen, kun je deze zelf wijzigen in je
MIJN-omgeving. Hiervoor log je in op de website van de BEN
http://www.echoscopisten.nl. Daarna klik je op ‘gegevens’ en kun je de gegevens
wijzigen. Indien je je emailadres wijzigt, mail dit dan ook naar
secretariaat@echoscopisten.nl.
Zonder deze gegevens kan geen registratie plaatsvinden. LET OP: Je bent al wel lid. Dat
is dus niet hetzelfde. Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen dan moet je dat schriftelijk
doen vóór 1 december van het huidige jaar en ben je het jaar daarna geen lid meer.
Wij danken je zeer voor je medewerking en hopen je binnenkort te ontmoeten bij
voorbeeld ons jaarlijkse symposium of bij een hands-on training. Welkom!
Namens het bestuur,
Secretariaat Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland

