
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Dinsdag 29 januari 2019          CEDA-NL 
Van Oord Dredging & Marine Contractors 
Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam 
Tel: 088 8260000         

             
 
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op dinsdag 29 januari a.s.. Het gastbedrijf is Van oord 
Dredging & Marine Contractors in Rotterdam. Routebeschrijving: https://www.vanoord.com/contact 
 
 
17.30 - 18.00 uur: ontvangst  
18.00 - 19.00 uur: maaltijd  
19.00 - 21.00 uur: welkomstwoord door vertegenwoordiger van Van Oord, gevolgd door presentaties 
21.00 - 22.00 uur: informeel samenzijn 
 
 
Onderwerp: 
 

    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Wat is het? Waar moet men rekening mee houden? Wat zijn relevante thema’s in het algemeen en voor het  
internationale bedrijfsleven specifiek? 
 
De sprekers zijn: 
 
Mw. M. H.C. Bakker-Mantjes MScBA - Maritime MVO Nederland 
‘Is het ‘aanmodderen’ met MVO in onze sector?’ 
 

dr. ir. S. Dekker – Van Oord Dredging Marine Contractors 
‘Duurzaamheid @Van Oord – Van MVO naar integrale waarde-creatie’  
 
Mw. K. Ruigrok- Nationaal Duurzaamheid Instituut 
‘Toegepaste duurzaamheid in de maritieme sector’  
 
 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen € 20,00 incl.  consumpties bij de maaltijd. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen 
moeten wij helaas achteraf wel in rekening brengen.  
 
De volgende clubavond is op dinsdag 12 maart: onze jaarlijkse gezamenlijke avond met de IRO 
 
Corporate leden worden tijdens de clubavonden  in de gelegenheid gesteld promotiemateriaal te verspreiden. U kunt hiervoor contact opnemen met 
het CEDA secretariaat: duivenman@dredging.org De CEDA is niet aansprakelijk voor  verlies, diefstal of schade van of aan persoonlijke bezittingen, 
of letselschade die zich tijdens haar bijeenkomsten voordoen. 

 

 
Aan: CEDA Secretariaat             Telefoon   :  015-268 2575 

Radex Building, Rotterdamseweg 183c         Fax        :  015-268 2576 
2629 HD Deflt                   E-mail        : Duivenman@dredging.org 
           Web        :  www.dredging.org 

Naam:____________________________________________________________________________________________________ 
 
Bedrijf/Instituut:_____________________________________________________________________________________________ 
 

Fax__________________________________Tel:____________________*Email:________________________________________ 
 
Graag aankruisen: 

Zal gebruik maken van de uitnodiging:    WEL                       

Maaltijd  gewenst.                   WEL                     NIET  
 
 
Bij gebruik van de antwoordstrook deze zenden naar het CEDA-secretariaat voor 20 januari 2019, of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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