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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Sectie van CEDA  
 

Uitnodiging 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de 36e Algemene Ledenvergadering die gehouden al worden op: 
 

Dinsdag 19 juni 2018 tijdens excursie Markerwadden 
 

Plaats van samenkomst: Bataviahaven, Lelystad 
 

De ledenvergadering zal worden gevolgd door de gebruikelijke clubavondonderdelen. 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Verslag vorige ledenvergadering 18 mei 2017 (bijlage) 
3. Jaarverslag van de Voorzitter     (bijlage) 
4. Jaarverslag van de Secretaris    (bijlage) 
5. Jaarverslag van de Penningmeester   (bijlage) 
6. Verkiezing van de bestuursleden 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
 
Verkiezing bestuursleden: 
 
Op basis van het Rooster van Aftreden (art. 6 lid 2 van het CEDA-NL-reglement) zijn de volgende bestuursleden aftredend: 
 
Ir. Roukema (penningmeester), Blue Pelican Associates 
Drs. C.J. van de Graaf, Dutch Dredging 
drs. H. Zondag, Rijkswaterstaat PPO 
ing. J. Wiersma, Van Oord Dredging & Marine Contractors 
 
Allen hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. 
 
Ir. Marcel van Hoogstraten, Boskalis Nederland heeft te kennen gegeven zijn functie als bestuursleden te moeten 
neerleggen wegens werkzaamheden in het buitenland, en ir. Johan van der Vorm, Boskalis Nederland, wordt als opvolger 
voorgedragen. 
 
Eventuele voordachten van andere kandidaten kunnen schriftelijk tot 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering aan het 
bestuur van CEDA-NL kenbaar worden gemaakt.  
 
 
Namens het bestuur, 
Ir. J. Wiersma, secretaris 
 
 
 



   

Verslag Algemene Ledenvergadering CEDA-Nederland, 18 mei 2017, Van Oord Dredging & Marine Contractors, 
Rotterdam 
 
 
Opening: 
De voorzitter, ir Johan Pennekamp, opent de vergadering om 19:00 uur en heet allen van harte welkom. 
De voorzitter memoreert de over het algemeen zeer korte  duur van de vorige ledenvergadering,en spreekt de verwachting 
uit dat het deze keer niet anders zal zijn. 
 
 
Aanwezige leden: 60 
 
 
Jaarverslagen: 
De jaarverslagen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden zonder wijzigingen aangenomen.  
 
Verkiezing bestuursleden 
 
De volgende bestuursleden hebben zich verkiesbaar gesteld: 
 
Ing. Marcel van Hoogstraten, Boskalis Nederland 
Ir. A. Kik, Royal IHC 
Ir. Joh. G.S. Pennekamp (Voorzitter), Deltares 
 
Ing. J. Wiersma, Van Oord Dredging & Marine Contractors wordt voorgedragen als opvolger van ir. Ivar Daemen. Er zijn 
geen tegenkandidaten en ing. Wiersma  wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 
 
Sluiting van de vergadering: 19:04 uur. 



   

Verslag van de Voorzitter 2017-2018 
 
In het verenigingsjaar 2017/2018 hebben wij binnen Nederlandse CEDA-gemeenschap 5 bijeenkomsten georganiseerd. 
Zoals bekend koersen wij in jaren waarin een CEDA Dredging Days conferentie is op 5 bijeenkomsten in plaats van 6. 
Mede door de samenwerking met de ons flankerende  branche organisaties (dit jaar de IRO en de KNVTS) is het ook dit 
verenigingsjaar gelukt om hierdoor een vitaal netwerkplatform voor onze Nederlandse baggerindustrie te zijn. Met 
tevredenheid mogen we vaststellen, zowel uit de ledenreacties als de grote opkomst, dat elk van onze bijeenkomsten 
succesvol is geweest. Wederom mochten wij ons ook verblijden met een behoorlijk aantal jongprofessionelen onder onze 
toehoorders. Onze speciale dank gaat dit jaar uit naar Damen Dredging Equipement die ons onbaatzuchtig hun faciliteiten 
ter beschikking stelden en een perfecte excursie over de werf organiseerden. 
 
29 september 2017: Damen Dredging Equipment 
Onderwerp: ‘Kleinschalig baggeren’ (omgedoopt tot “Binnenlands Baggeren”) 
dhr. O. Markus, Damen Dredging Equipment 
dhr. J. Stam,  Waterschap Hollandse Delta  
dhr. R. van der Zweep, Koninklijke Smals b.v. 
dhr. R. van Woerkom , Waterschap Hollandsche Delta 
 
Op 9 en 10 November 2017 heeft het CEDA Dredging Days congres plaats gevonden, met op 9 november de traditionele 
CEDA-NL receptie. Hiermee kwam de november clubavond te vervallen. 
 
23 januari  2018: Hotel Campanile, Delft 
Onderwerp: ‘Veiligheid op het werk’ 
Dhr. T. van de Minkelis,  Van Oord Dredging and Marine Contractors 
Mw. J. Vavier,  Koninklijke Boskalis Westminster 
Mr. M. Bakker, Rijkswaterstaat PPO 
 
8 maart 2018: Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’, Voorschoten 
Onderwerp: ‘De toekomst van wind op Zee’ 
De sprekers waren: 
Dhr. R. de Bruijne, RVO 
Dhr. M. Duvoort  en Dhr. J. Truyens, DNVGL 
Dhr. M. Schmitz, Rabobank 
Dit was de jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de IRO 
 
19 april 2018: Deltahotel, Vlaardingen 
Onderwerp:  ‘DC Orisant, een bijzonder baggerschip’ 
De sprekers waren: 
H. den Herder, Reimerswaal Dredging 
Dhr. A. Kik, Royal IHC 
Dit was de jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de KNVTS 
 
 
ir. Joh. G.S. Pennekamp 
Voorzitter 
Mei 2018 
 
 
 
Verslag secretaris 
 
In het afgelopen verenigingsjaar kwam het sectiebestuur voorafgaand aan de CEDA-NL bijeenkomsten in 2017 bij elkaar 
op 18 mei en 28 september  2017 en op 23 januari, 8 maart 2018. 
Het is het afgelopen jaar gelukt om een verscheidenheid aan onderwerpen en sprekers te organiseren. 
Specifieke bagger gerelateerde onderwerpen (vertroebeling), aandacht voor kleinschalig baggeren, algemene onderwerpen 
(veiligheid) en een verkenning naar mogelijk bagger gerelateerde onderwerpen (wind op Zee) en scheepsbouw. 
De samenwerking met IRO, KNVTS, HSB en het MiD is voortgezet en heeft geresulteerd in gezamenlijke bijeenkomsten 
met een grote opkomst. 
 
Per 1 januari 2017 hebben binnen Nederland 18 particuliere leden en 4  bedrijfsleden het lidmaatschap beëindigd. Op 31 
december 2017 had CEDA-NL 269  particuliere leden en  59 bedrijfsleden binnen de Nederlandse landsgrenzen. Per 1 mei 
2018 zijn er binnen Nederland 241 particuliere leden en 57 bedrijfsleden.   



   

(vervolg verslag secretaris)  
 
Ir. Marcel van Hoogstraten van Boskalis Nederland heeft te kennen gegeven zijn functie te moeten neerleggen wegens een 
langdurig project in het buitenland. Als opvolger zal worden voorgedragen ir. Johan van der Vorm, Boskalis Nederland.   
Op basis van het huishoudelijk reglement (art 6 lid 2) zijn de volgende bestuursleden aftredend:  
 
Ir. Roukema (penningmeester) Blue Pelican Associates 
Drs. C.J. van de Graaf, Dutch Dredging 
drs. H. Zondag, Rijkswaterstaat PPO 
ing. J. Wiersma, Van Oord Dredging & Marine Contractors 
 
De vier bovengenoemde bestuursleden hebben zich verkiesbaar gesteld. 
 
Ing. J. Wiersma 
Secretaris 
Mei 2018 
 
 
 
 
 
Verslag van de Penningmeester: 
 
Financiële dekking: CEDA-NL voert geen separate boekhouding met winst- en verliesrekening en balans, aangezien dit 
geïntegreerd is in de boekhouding van CEDA Internationaal. De bovengenoemde uitgaven komen dan ook ten laste van 
CEDA internationaal, waarmee de financiële dekking per definitie is aangeduid. 
 

  
 
Ook dit jaar wordt het budget voor zaalhuur wordt op hetzelfde niveau gehandhaafd, omdat bij bedrijfsleden niet altijd de 
vereiste zaalomvang beschikbaar is. Hierdoor moeten wij met enige regelmaat een beroep doen op commerciële 
verhuurders, die stevige tarieven in rekening brengen. 
 
Ir. D.C. Roukema  
Penningmeester 
Mei 2018 
 
  

 


