
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL/ IRO CLUBAVOND         
Donderdag 9 maart  2017          CEDA-NL 
Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’          
Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten        
Tel: 071-56 02 800 

            
           
Aankondiging 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de IRO op donderdag 9 maart a.s. welke wordt gehouden 
in het Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’ in Voorschoten. Voor een routebeschrijving: : 
http://www.hoteldegoudenleeuw.nl/nl/route/routeplanner 
 
 
Programma: 

 
17.30 - 18.00 uur: ontvangst  
18.00 - 19.00 uur: maaltijd  
19.00 - 21.00 uur: presentaties 
21.00 - 22.00 uur: informeel samenzijn 
 

Onderwerp:     De Noordzee – bron van energie(transitie) 
 
In onze samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Veel bedrijven, kennisinstituten en belangenorganisaties 
willen graag bijdragen aan een betrouwbare, toekomstbestendige en klimaat neutrale energievoorziening. De Noordzee neemt een 
prominente plek in als het gaat om energie en de onafwendbare energietransitie. Vanuit diverse invalshoeken zal dit thema belicht 
worden.De sprekers en titels van de presentaties zijn: 
 
“Nederlands Masterplan Decommissioning & re-use”  

  dhr. Eric Kreft, Lead Decommissioning a.i EBN 
 
“Collaboration in supply chain in O&G” 
  dhr. Peter Sanders, Partner Deloitte 

 
“Our Oceans Challenge” 
  Mw. Marjolein van Noort, Manager - External relations Royal IHC en Board member OOC 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen € 25 p.p., incl. beperkte consumpties bij de maaltijd. Drankjes bij aankomst  aan de 
bar zijn voor eigen rekening. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas achteraf in rekening 
brengen.  

 
De volgende clubavond is op donderdag 20 april 2017 tezamen met de KNVTS 
 
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 1 maart 2017, of het secretariaat voor die datum 

telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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