Het Vertalersforum: Ook iets voor jou?
Het Vertalersforum, een hecht vrouwennetwerk van professionele tolken en vertalers, is in 1991 opgericht.
Wat ooit als een regionaal contactpunt voor vertalers uit het oosten van het land startte, groeide al snel uit tot
een vitale organisatie met aangeslotenen uit alle delen van het land, die uiteenlopende talencombinaties
vertegenwoordigen.
Als forum richten wij ons op zowel net afgestudeerde als ervaren tolken en vertalers. De organisatie berust
volledig op de vrijwillige en enthousiaste inzet van de aangeslotenen, die een bestuursfunctie vervullen of
hand- en spandiensten verrichten. Het Vertalersforum onderscheidt zich van andere organisaties door de
actieve bijdrage van de aangesloten vertalers onder het motto: “niet alleen vóór maar vooral ook dóór
collega’s”. Dit houdt in dat van de aangeslotenen wordt verwacht dat zij hun kennis en ervaring delen met
collega’s. Dit gebeurt onder meer via het onderlinge e-mailverkeer. Zo kunnen de aangeslotenen allerlei
wetenswaardigheden uitwisselen over de taalgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn, worden
terminologievraagstukken onder de loep genomen en activiteiten in het kader van de permanente educatie
besproken.
Bevordering van intercollegiale contacten, uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionele vertalers en
deskundigheidsbevordering staan bij ons hoog in het vaandel. Met het oog daarop organiseren wij iedere
derde dinsdag van de oneven maanden (met uitzondering van de maand juli) een themabijeenkomst bij Hotel
Haarhuis in Arnhem. Deze bijeenkomsten (16:45 – 21:00 uur) bieden de aanwezigen een unieke gelegenheid
om eerst tijdens een netwerkdiner bij te praten en daarna naar een gastspreker te luisteren. Deze gastsprekers
voorzien ons van voor onze beroepsgroep nuttige informatie, bijvoorbeeld over algemene voorwaarden,
verzekeringen, ICT-vraagstukken, pensioenvoorzieningen, maar ook over onderwerpen op taalgebied. Voor de
aangeslotenen geldt een presentieplicht van drie bijeenkomsten per jaar. Beëdigde en geregistreerde vertalers
kunnen voor deze bijeenkomsten 2 PE-punten registreren bij het Rbtv.
Voor 2018 bedraagt de contributie € 141,50. Dit bedrag is inclusief 3 diners. Uiteraard zijn aangeslotenen ook
van harte welkom op de overige 2 bijeenkomsten. In dat geval wordt de dinerprijs apart in rekening gebracht.

Geheel vrijblijvend kennismaken met ons netwerk?
Om het bijzondere karakter te kunnen behouden en onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, hanteert
het Vertalersforum een toelatingsbeleid. Toelating is mogelijk als aan een van de volgende twee criteria wordt
voldaan: opleiding (afgerond en relevant) of ervaring (relevant en aantoonbaar). Bovendien bieden wij
studenten in het laatste jaar van hun tolk-/vertaalopleiding een unieke mogelijkheid eens bij ons te komen
kijken.
Laatstejaarsstudenten kunnen met korting een of twee van onze themabijeenkomsten bijwonen. Neem contact
op met de secretaris voor de speciale tarieven voor studenten.
Afgestudeerde tolken/vertalers bieden wij de mogelijkheid een of twee themabijeenkomsten als aspirantaangeslotene bij te wonen. De kosten hiervan bedragen € 43,00 per bijeenkomst.

Wil jij je voor een of meer van deze bijeenkomsten aanmelden?
Raadpleeg http://www.vertalersforum.nl/ voor de data en onderwerpen van onze themabijeenkomsten.
Wil je graag een avond bijwonen of aanvullende informatie, neem dan contact op met onze secretaris via:
info@vertalersforum.nl. Wij hopen je snel te mogen verwelkomen in Arnhem!
Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2018

