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VOORLOPIG PROGRAMMA 
Vrijdag  21/10 

• Vlucht Brussel - Sydney 
 
Zaterdag 22/10 

• Aankomst in Sydney 
 
Zondag 23/10 

• Briefing & welkomstdrink 
 

Maandag 24/10 - dinsdag 25/10  
• Infosessie/workshop over zakendoen in Australië 
• Individueel afsprakenprogramma in Sydney 
• Netwerkmoment met lokale spelers 

(vertrek naar Melbourne op dinsdagavond voor bedrijven uit de energiesector die wensen deel te 
nemen aan de beurs All-Energy) 

 
Woensdag 26/10 

• Vlucht Sydney-Melbourne 
• ½ dag individueel afsprakenprogramma (in Sydney of Melbourne, afhankelijk van de vlucht) 

 
Donderdag 27/10 -  vrijdag 28/10 

• Individueel afsprakenprogramma in Melbourne 
• Netwerkmoment met lokale spelers  
• Informeel afscheidsdiner met alle deelnemers  

 
Zaterdag 29/10 

• Vlucht Melbourne-Brussel 
 
Zondag 30/10 

• Aankomst in Brussel 
 
Meer details over het programma volgen later. 
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VLUCHTEN - HOTEL - REISDOCUMENTEN 

Na uw inschrijving en in aanloop naar de groepszakenreis zal FIT u meer info bezorgen over vluchten, 
hotel en reisdocumenten. 
 
Huidige reisinfo:  
 
Sinds 21 februari 2022 zijn de grenzen van Australië weer open voor alle volledig gevaccineerde 
visahouders. Niet-gevaccineerde visahouders hebben nog steeds een geldende “travel exemption” nodig 
om Australië te betreden. Actuele informatie kan hier gevonden worden. 

DEELNAMEPRIJS 

• Bijdrage aan FIT: €500 voor de eerste deelnemer van het bedrijf (€250 per bijkomende deelnemer 
van hetzelfde bedrijf); 
De deelnameprijs omvat een bijdrage in de organisatiekosten van de groepszakenreis. Niet 
inbegrepen in de deelnameprijs zijn de vluchten, individuele verplaatsingskosten, hotels en overige 
individuele verblijfskosten. 

• Bijdrage aan Voka Vlaams-Brabant: €200 excl. btw (€100 excl. btw per bijkomende deelnemer van 
hetzelfde bedrijf), voor het organiseren van de workshop en het nazorgevent voor de deelnemers.  

FINANCIËLE STEUN 
Reis- en verblijfkosten voor de groepszakenreis zijn ten laste van uw bedrijf, maar FIT kan hiervoor onder 
bepaalde voorwaarden wel financiële steun geven.  
Voor meer informatie: www.flanderstrade.be – rubriek “Subsidies” - dienst subsidies 
(subsidies@fitagency.be – T: 02/504 88 20).  

BELANGRIJK: U moet uw subsidieaanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek online indienen. Verlies 
dit niet uit het oog, want deze deadline wordt heel strikt toegepast. De aanvraag voor een subsidie staat 
los van de behandeling van uw inschrijvingsdossier voor de missie. U moet dus zelf het initiatief voor de 
subsidie-aanvraag nemen en de online aanvraagprocedure doorlopen.  
 
Nieuw ! 
 
U moet inloggen op het subsidieplatform met uw elektronische identiteitskaart (eID). 
• U moet ook de nodige rechten hebben om in naam van uw onderneming subsidies aan te vragen en te 
beheren.  
• Tip: Zorg dat u kan inloggen met elektronische identiteitskaart (eID)! 
 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
http://www.flanderstrade.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidies-voor-prospectie-zakenreis-buiten-europa
mailto:subsidies@fitagency.be
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/belangrijke-berichten-omtrent-onze-subsidies
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UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

Tot en met 20 mei 2022 of tot de actie volzet is. 
Er worden slechts 15 bedrijven toegelaten. Snel inschrijven is dus de boodschap! 

MEER INFO 

Karine De Vleeschouwer 
Areamanager Southeast Asia & Oceania 
T +32 2 504 87 26| karine.devleeschouwer@fitagency.be  
 
Kristof Cuvelier 
Assistant Areamanager 
T +32 2 504 87 42 | kristof.cuvelier@fitagency.be  
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