CENTRAL DREDGING ASSOCIATION
CEDA-NL ALV CLUBAVOND

CEDA-NL

Dinsdag 14 juni 2022
Bakker Sliedrecht,
Leeghwaterstraat 59,
3364 AE, Sliedrecht

Contact persoon: Linda Adams (CEDA Secretariaat)
Mobiel: 06 21 64 09 66

Aankondiging
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond en de algemene ledenvergadering op dinsdag 14 juni 2022.
Het gastbedrijf is Bakker Sliedrecht, Leeghwaterstraat 59, 3364 AE, Sliedrecht.
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Programma:
15.30-15.55 : ontvangst & betalingen
16.00-16:15 : algemene ledenvergadering
16:15-17:45 : 3x presentaties
17:45-19.30 : borrel & buffet
Onderwerp: Elektrificatie & Duurzaamheid in de maritieme sector – wat kunnen we leren?
Op het gebied van duurzaamheid zijn er veel ontwikkelingen. In de binnenvaart varen inmiddels schepen die volledig elektrisch zijn
en er worden schepen gebouwd die volledig op waterstof varen. Er varen ook schepen met hybride oplossingen. Wat deze schepen
gemeen hebben is dat ze volledig elektrisch zijn.
In deze bijeenkomst hebben we drie lezingen over het thema: elektrificatie en duurzaamheid in de maritieme sector. Wat kunnen we
leren van de ervaringen in de bouw en de operatie van schepen op duurzame energie?


Sustainable energy powerplants on board of vessels
Bas Oskam - Director Sales - Bakker Sliedrecht



Mogelijkheden en haalbaarheid voor het varen op batterijen; verhaal uit de praktijk
Hein Oomen - Head of Business Development at Zero Emission Services – Zero Emission Shipping (ZES)
Teus van Beek - General manager ecosystem innovation - Wärtsilä



De bouw van elektrisch aangedreven schepen en schepen op waterstof
Thijs van der Schaaf - Technical Manager – Holland Shipyards

Maximum deelnemers is 50, dus meld je snel aan vóór 8 juni 2022 via lindaadams@dredging.org.
Graag aangeven of u wel of niet blijft eten. De kosten zijn €20 pp
Dit bedrag graag ter plekke voldoen (alleen pinnen)
Laat ons ook weten of speciale dieetwensen heeft.
NB: Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas achteraf in rekening brengen.

VERRASSING! Als extra programma, nodigt Bakker Sliedrecht u graag om 14:30 uur uit voor een bezoek aan het Bakker
Experience Center. Hier worden de nieuwste oplossingen getoond met live demonstraties. Momenteel zijn er vier losse
Experiences beschikbaar, namelijk Remote Service met Augmented Reality bril, Common Diesel Generator beveiligingssysteem,
Co-creatie door digitalisering en de Energy Storage Solution. Bij elke Experience zullen wij de oplossing toelichten, tonen en laten
ervaren. Klik hier voor meer informatie (aub hier NIET registreren). Inschrijven kan alleen via: lindaadams@Dredging.org.
Wees er snel bij, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt (op = op).

CEDA/Gastbedrijf zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van of aan persoonlijke bezittingen, of letselschade die zich
tijdens de bijeenkomst voordoen.
Voor vragen/informatie kunt u contact opnemen met het CEDA Secretariaat: 015-2682575 / 0621640966
De clubavonden voor september en november zijn in de planning – dus hou de website in de gaten

