
Hydrographic Society Benelux (HSB) 

Uitnodiging voor Buitengewone Leden Vergadering (BLV) 

op 9 december 2016 te Sint Niklaas (België). 

NB: Deze BLV wordt opgenomen in het programma van de workshop in het Mercator-museum 

Onderwerp: Organisatie HYDRO-17 door HSB. 

 

Inleiding: 

Het bestuur van HSB vraagt uw aandacht en instemming met onderstaande: 

 Toestemming voor het organiseren van HYDRO-17 

 Toestemming voor het voorfinancieren tot een max. bedrag van € 20.000 

 

Algemeen: 

Zowel tijdens de workshop op 23 september 2016 aan boord van de Hydrograaf, als tijdens de 
workshop op 26 oktober 2016 is informatie verstrekt over het verzoek van de International 
Federation of HydrographicSocieties (IFHS)aan de HSB om HYDRO 2017 te organiseren. 
Uw bestuur van de HSB heeft zich hier intern positief over opgesteld met als voorwaarde dat een 
adequaat organiserend comité kon worden gevormd, waarna het voorstel aan de leden zou worden 
voorgelegd. 
 
Inmiddels is een organiserend comité samengesteld, waarvan de leden het volste vertrouwen 
hebben (en van het bestuur hebben gekregen) om de taak: het organiseren van HYDRO-17 langs de 
lijnen van HYDRO-12 tot een goed einde te brengen. 
Leden van het organiserend comité zijn o.a.: 

Voorzitter  - Floor P.J. de Haan (voormalig Chef der Hydrografie KM) 

Financiën  - ir. Rob E. van Ree BSc (penningmeester HSB) 

Secretaris  - nader te beoordelen of hier behoefte aan bestaat 

Wetenschap / Hoofd Review team - Tine Missiaen / reserve: Wilbert Brink 

Marketing  - Andrew Devlin (Delta Marking) 

Communicatie - Matthieu Vrakking (Website HSB/ Raoul Michels (MIWB) 

 

Toelichting: 

V.w.b. langs de lijnen van HYDRO-12: 

In de aanloop naar HYDRO-12 is tijdens de Buitengewone Leden Vergadering (BLV) op 10 november 

2011 besloten de statuten van de HSB aan te passen met artikel 2 lid 1: “Het organiseren van congressen 

in het vakgebied”. 

Hierdoor is het mogelijk geworden om een goede organisatievorm te bereiken. De organisatie kan 

specifiek voor dit evenement BTW-plichtig worden gemaakt. 

Een defensieve begroting:  

Winst maken is geen doelstelling (kan ook niet volgens onze statuten), maar zeker ook geen onnodig 

risico lopen door te optimistisch te begroten. 



Inkomsten komen van sponsoren, standhouders, gesponsorde activiteiten en inschrijvingen van 

“delegates”. 

Onderstaand enkele voorlopige raambedragen gebaseerd op HYDRO-12: 

Congres ca. 40 lezingen. Expo ca. 40 stands. Aantal “delegates” ca. 300 à € 300/p.p. 

Exposanten-tarief € 1600 - 1800 

Een meer concretere begroting kan tijdens de ALV van 2017 aan u worden voorgelegd, wanneer 

concretere gegevens over locatie, organiserend bureau en catering bekend zullen zijn. 

Organiserend bureau: 

Tijdens HYDRO-12 werd het organisatiecomité v.w.b. de uitvoerende taak bij de congresorganisatie 

ondersteund door KiviNiria. Het organisatiecomité is reeds bezig met het opvragen van concurrerende 

offertes. 

Locatie: 

Gezien de goede ervaringen met én reacties op s.s. Rotterdam als congreslocatie voor de HYDRO-12 

conferentie wordt s.s. Rotterdam ook voorgesteld als congreslocatie voor HYDRO-17. 

Uitgangspunt: 

Een interessante conferentie waarvoor “elk wat wils” wat in zit, aangevuld met een expositie van 

bedrijven actief in het vakgebied. 

Als thema van de HYDRO-17 wordt voorlopig aangehouden “The seaconnectsus all”. 

Nadere toelichting: 

Nadere toelichting wordt uiteraard tijdens de BLV volgaarne gegeven. 

 

Stemming: 

Uw stem (zie bovenstaande ‘Inleiding’) kunt u uitbrengen tijdens de BLV of per volmacht, indien u 

verhinderd bent de BLV bij te wonen. 

Uw volmacht kunt u nadat u het aangehechte formulier hebt afgedrukt en van een “handtekening in 

nat” hebt voorzien, afgeven aan een lid van de HSB die wel op de BLV aanwezig zal zijn of verzenden aan 

de secretaris HSB (waarbij u bijv. ook de secretaris kunt machtigen). 

Adres secretaris HSB:  

Alain De Wulf 

Hellestraat 13, B-9800 DEINZE, BELGIUM 

U kan het ondertekend formulier ook mailen naar secretariaat@hydrographicsocietybenelux.eu 

 

Met Vriendelijke Groet en naar ik mag hopen “Tot Ziens op de workshop en de 

Buitengewone Leden Vergadering in Sint Niklaas”, 

Leeke van der Poel, 

Voorzitter Hydrographic Society Benelux 

Atlantische Oceaan, a.b. STV Eendracht, 14 november 2016, 

  

mailto:secretariaat@hydrographicsocietybenelux.eu


Volmacht voor stemming Bijzondere Leden Vergadering 

van de 

Hydrographic Society Benelux 

9 december 2016 te SintNiklaas (België). 

 

 Toestemming voor het organiseren van HYDRO-17 ja / nee 

 Toestemming voor het voorfinancieren tot een 

max. bedrag van € 20.000     ja / nee 

 

Volmachtgever:     Gevolmachtigde: 
Naam:      Naam: 
Adres:      Adres: 
E-mail:      E-mail: 
 
 

Plaats:    Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Eventueel aanvullend commentaar: 


