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Welkom! 

Van harte welkom als exposant op de 27ste editie van het Oncologie in Perspectief Symposium.  

Het symposium vindt plaats op donderdag 9 juni 2022 in de Meervaart in Amsterdam. 

Alle deelnemende exposanten staan vermeld op de website: 

https://lerenbijavl.nl/symposia/oncologie-in-perspectief/exposanten/ 

We sturen je graag het handboek met nuttige informatie voor op- en afbouw, de tijden en de 
informatie die je nodig hebt om er een geslaagde dag van te maken. 

Veel succes met de laatste voorbereidingen! 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Schaefers, Renske Muns-de Jong en Christie de Vrij 

AVL Symposiumdesk 
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Locatie 
 

Het Symposium wordt gehouden in: 

De Meervaart 

Meer en Vaart 300 

1068 LE Amsterdam   

020-4107700 

www.meervaart.nl 

 

Route en parkeren 
 

Reizen per OV 
Open de routeplanner voor openbaar vervoer (9292) 

 

Tram 17, halte ruimzicht en Tram 1, halte Meer en Vaart.  
Trein:   
• Vanaf Centraal Station of NS Station Amsterdam Cornelis Lelylaan, kun je tram 1 of 17 richting De 
Aker/Osdorp nemen  
• Vanaf NS Station Amsterdam Cornelis Lelylaan, kun je met bus 63  
• Vanaf NS Station Amsterdam Sloterdijk, kun je met stadsbus 61 en 69 
Voor vertrektijden trams en bussen zie www.gvb.nl of www.9292ov.nl voor reisadvies 

 
Reizen met de auto 
Klik hier voor een persoonlijke routebeschrijving naar de Meervaart. (Google 
Maps) 
 

Let op verkeershinder: Vanwege wegwerkzaamheden is bij een aantal straten rondom de Meervaart 

tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Het kan zijn dat je iets meer reistijd nodig hebt dan normaal. 

Voor een overzicht van de werkzaamheden verwijzen we graag naar de website van de Gemeente 

Amsterdam. 

Algemene routebeschrijving naar de Meervaart 

Exposanten ontvangen 2 parkeerkaarten* voor de Q-Park parkeergarage, Osdorpplein 249, 1068 ER 
Amsterdam. De parkeerhoogte is 1.95 meter. *Voor de goud sponsor zijn dit 4 uitrijkaarten. 
 
Voor eventuele extra medewerkers zijn dit de kosten: 
De eerste anderhalf uur parkeren is gratis, daarna betaalt je € 2,- per 30 minuten. Bij de Meervaart bij de 
bar of garderobe kun je een uitrijkaart kopen tegen een gereduceerd tarief van € 8,-.  

 
 

http://www.meervaart.nl/
http://9292.nl/?naar=amsterdam_meer-en-vaart-300
http://www.gvb.nl/
http://www.9292ov.nl/
https://www.google.nl/maps/dir/de+Meervaart+Theater,+Meer+en+Vaart+300,+1068+LE+Amsterdam/@52.358988,4.807397,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x47c5e3d2049c0b57:0x1c80bfab51a1315f!2sde+Meervaart+Theater!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5e3d2049c0b57:0x1c80bfab51a1315f!2m2!1d4.807397!2d52.358988
https://www.google.nl/maps/dir/de+Meervaart+Theater,+Meer+en+Vaart+300,+1068+LE+Amsterdam/@52.358988,4.807397,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x47c5e3d2049c0b57:0x1c80bfab51a1315f!2sde+Meervaart+Theater!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5e3d2049c0b57:0x1c80bfab51a1315f!2m2!1d4.807397!2d52.358988
https://www.amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/bus69westtangent/meer-en-vaart/
https://www.amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/bus69westtangent/meer-en-vaart/
https://www.meervaart.nl/assets/www.meervaart.nl/meetings-events/downloads/meervaart-meetings-routebeschrijving.pdf
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Laden en lossen 
Voor het theater is een ventweg waar tijdelijk geparkeerd kan worden om te laden en te lossen. Er zijn 
twee laad-  en losplekken beschikbaar, wij verzoeken je om de spullen direct uit de auto te halen en de auto 
vervolgens naar een parkeerplek te rijden om de doorloop voor de andere exposanten te bevorderen. Het 
is handig als je met twee personen bent, zodat de één de spullen naar binnen kan brengen en de ander de 
auto kan wegzetten. 

 

Garderobe 
Tijdens het symposium kunnen deelnemers en exposanten gratis gebruik maken van de bewaakte 
garderobe in de ontvangstruimte. 
 

De exposanten 

 
Goud: 

 

Zilver:   

 

 
 

 

Brons: 

 

 

 
 

 

 

  

Oncologie in 

Perspectief 
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Tijdsplanning 

 
9 juni  Symposium dag 

7.30   Registratie exposanten en start opbouw 

9.00 – 10.00  Symposium deelnemers komen binnen 

10.00   Start programma (zie schema in bijlage Programma Oncologie in perspectief) 

10.50 – 11.05  Ochtendpauze 

11.45 – 12.30 Lunch tasjes voor exposanten  

12.45 – 13.45  Deelnemers hebben lunchpauze en bezoeken de stands                                                         

13.50   Vervolg symposium programma 

15.30 – 15.45  Middagpauze 

15.45 – 18.00   Demontage stand 

 

De stand 
De expositie vindt plaats op 2 verdiepingen: stands met de nummers 1 tot en met 19 staan op de 

begane grond, stands met nummer 20 en hoger staan op de eerste verdieping.  

Iedere exposant heeft een aantal vierkante meters ter beschikking volgens hun boeking. In de bijlage 

vind je de plattegronden van de begane grond en de eerste verdieping. Op de stand vind je een A4 

met uw instellings- of firmanaam. Wij begeleiden je naar de juiste stand. 

Exposantenpakketten 

Er zijn 3 verschillende exposantenpakketten: Goud, Zilver en Brons. In de inschrijving kun je 

terugvinden waar het pakket uit bestaat.  

Goud heeft 9 vierkante meter: 4 breed x 2,25 meter diep of 4,5 breed en 2 meter diep 

Zilver heeft 6 vierkanter meter: 3 meter breed en 2 meter diep 

Brons heeft 3 vierkante meter: 2 meter breed en 1,5 meter diep 

 

Je hebt ook een keuze gemaakt voor het meubilair. 

 

De maten van het meubilair: 

Statafel 110 cm hoog, doorsnede 90 cm of een lage tafel 140 cm x 70 cm voor de 3 m2 stand en twee 

daarvan voor de 6 m2 stands. De stoelen worden aangepast op de tafelkeuze. 
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Opbouw en demontage 

 

Opbouw 

Exposanten kunnen vanaf 7.30 uur in de Meervaart terecht voor de opbouw en inrichting van de 

stands. Bij binnenkomst is er een speciale registratiebalie voor exposanten. Meld je hier alstublieft 

eerst hier aan. Dan ontvang je de  badges van de gehele stand bemanning, en je wordt naar de stand 

begeleid.  

Op het inschrijfformulier heb je de mogelijkheid gehad om de namen van de stand bemanning door 

te geven. Indien dit niet gedaan is, kun je de namen van de exposanten doorgeven tot uiterlijk 

donderdag 26 mei aanstaande. Als wij geen namen ontvangen komt er op de badge te staan: Naam 

van je bedrijf en “exposant”. 

Het is niet toegestaan promotiemateriaal buiten de stand te plaatsen/hangen en/of te verspreiden. 

Demontage 

Direct na de middagpauze om 15.45 mag de stand leeg gemaakt worden en kun je de materialen 

verwijderen. Om 15.45 uur start het plenaire middagdeel voor de deelnemers, daar mag ook aan 

deelnemen. Van 16.30 – 17.00 is de afsluitende borrel waar we je ook graag voor uitnodigen. Vóór 18.00 

dient al het materiaal van de exposanten uit de foyer verwijderd te zijn. 

 

Lunch voor exposanten 
Vanaf 11.45 staat er een lunch voor de exposanten klaar. Deze kun je met elkaar opeten in het 
cafégedeelte. Koffie en thee zijn de gehele dag door beschikbaar. Vanaf 12.45 uur zullen de deelnemers 
gaan lunchen, dan sta je weer bij je stand om ze op te vangen. 
 

Symposium programma 
 

Het symposium programma is weer veelbelovend en met zorg samengesteld door de AVL Symposium 

commissie. Exposanten mogen sessies bijwonen als er nog ruimte is in de betreffende zaal. Bij de 

plenaire sessies is dat zeker het geval. De parallelsessies vinden plaatst in diverse zalen beneden en 

boven, deze zalen zijn kleiner en sommige sessies zullen volgeboekt zijn. Op de dag zelf kunnen we 

inzicht geven in de sessies waar nog ruimte is en die je eventueel kunt bijwonen. Wil je zekerheid of  

het gehele programma bijwonen, dan kun je een symposium ticket  kopen via de website. 

In de bijlage vind je het programmaboekje. 

Als je in aanmerking wil komen om accreditatiepunten te krijgen, kun je hiervoor een formulier 

invullen en bij de balie afgeven. Het formulier is op de dag zelf bij ons verkrijgbaar. 

WIFI 

 
Voor exposanten is een apart wifinetwerk aangevraagd. Op de dag zelf ontvang je deze bij de balie. 

https://lerenbijavl.nl/symposia/oncologie-in-perspectief/programma/
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Social media 

 
We vinden het leuk als exposanten ook actief hun deelname promoten op social media of onze 

tweets retweten Volg ons op de Facebook pagina en het twitter account @AVLsymposium. 

Gedurende de symposium dag zullen er leuke berichten geplaatst worden. Heb je iets leuks te 

melden voor de bezoekers, stuur ons dan je tekst via oncologieinperspectief@nki.nl dan proberen we 

hier iets over de plaatsen. 

Wil je bij berichten de volgende hashtags gebruiken? #avlsymposium en #OiP2022 

Zet het Symposium ook in je e-mail handtekening zodat klanten weten dat je bedrijf aanwezig is op 

Oncologie in Perspectief. 

Event app 

 
Ook dit jaar maken we weer gebruik van de AVL-symposium event app.  Voor alle Brons exposanten 

plaatsen we jullie logo in de app, voor de zilver en goud exposanten ontvangen we graag nog extra 

input. 

De advertentie in de event app voor pakket Zilver en Goud 

Om jouw organisatie te positioneren hebben we de event app waarop jouw organisatie zich kan 

presenteren. Wat vragen we van jou: Een korte en bondige tekst over uw organisatie (max 200 

woorden).  

Daarnaast heb je de mogelijkheid een product/dienst/aanbieding te presenteren, inclusief 

beeldmateriaal, bestandsformaat png/jpg . Stuur deze informatie uiterlijk maandag 23 mei 

aanstaande dan zorgen wij dat alles in de event app staat op het moment van de ‘live gang’. 

Begin juni krijg je een bericht om de App te downloaden, dit is zowel mogelijk in de Apple Store als 

de Android Playstore. De link is nu nog niet beschikbaar. 

Organisatie 
 

Voor vragen over het symposium kun je contact opnemen met de coördinatoren van het symposium, 

Christie de Vrij en Yvonne Schaefers 

E-mail: oncologieinperspectief@nki.nl 

 

https://www.facebook.com/events/217896505618290/permalink/235704637170810/
mailto:oncologieinperspectief@nki.nl
mailto:oncologieinperspectief@nki.nl
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Tijdens het symposium zijn wij met het team aanwezig in De Meervaart. De balie is de gehele dag 

bemand en hier kun je terecht voor alle vragen. 

 


