
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Dinsdag 21 mei  2019          CEDA-NL 
Royal IHC 
Van Cralingenweg 1 
2921 LG Krimpen aan den IJssel 
Tel: 0180 445 144 
 

Aankondiging 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op dinsdag 21 mei  a.s. waarbij we ook onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering zullen houden. Het gastbedrijf is  Royal IHC in Krimpen aan de IJssel. Routebeschrijving: 
https://www.google.com/maps/dir/51.9880704,4.378624/IHC+Krimpen+aan+de+IJssel/@51.9554287,4.3439304,11z/d
ata=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47c432984b144623:0x99748d69a309b9d8!2m2!1d4.5720419!2d51.9
059121 
 
 
17.30 - 18.00 uur: Ontvangst  
18.00 - 19.00 uur: Maaltijd  
19.00 – 19.10 uur: Algemene ledenvergadering 
19.10 - 21.00 uur: Welkomstwoord door vertegenwoordiger van Royal IHC, gevolgd door presentaties 
21.00 - 22.00 uur: Informeel samenzijn 
 
 

Onderwerp:    De Toekomst van de Bagger Industrie 
 
Vorig jaar heeft de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit een analyse van de Nederlandse en 
Belgische baggerindustrie gemaakt en toekomst visies daarop geconstrueerd. Het uiteindelijke rapport is eind vorig 
jaar op een seminar naar buiten gebracht. Nu het stof rond het rapport is neergedaald zal prof. Van den Ende ons een 
nadere beschouwing geven die zal worden aangevuld met verhandelingen van IHC en IADC. 
 
De sprekers zijn: 
Prof.dr.ir. Jan van den Ende, Erasmus Universiteit ‘De toekomst van de Baggerindustrie’,  
Dhr. Jeroen van den Berg, IHC Holland, ‘Facts & Figures’ 
Dhr. René Kolman, IADC  De toekomst van de baggerdienstverlening naar duurzame, veelzijdige projectoplossingen’ 
 

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 24 september 2019 
 
 

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 14 mei a.s., of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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