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Ledenvergadering van de Nederlandse Sectie van CEDA – Uitnodiging 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de 40e Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op: 
 

dinsdag 14 juni 2022, 16.00 uur 
Plaats van samenkomst: Bakker Sliedrecht  
Leeghwaterstraat 59, 3364 AE, Sliedrecht 

 
 
De algemene ledenvergadering zal worden gevolgd door de gebruikelijke clubavond-onderdelen. 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Verslag vorige ledenvergadering    (bijlage) 
3. Jaarverslag van de Voorzitter     (bijlage) 
4. Jaarverslag van de Secretaris    (bijlage) 
5. Jaarverslag van de Penningmeester   (bijlage) 
6. Verkiezing van de bestuursleden 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
 
Bij agendapunt 6: Verkiezing bestuursleden: 
 
De volgende bestuursleden zijn conform het huishoudelijk reglement (art 6 lid 2) aftredend en hebben zich herkiesbaar 
gesteld: 
 
Drs C.J. van de Graaf, Dutch Dredging 
Ir. D.C. Roukema, Blue Pelican Associates 
Drs. H. Zondag, Rijkswaterstaat 
 
Ir. J.G.S. Pennekamp is in verband met zijn pensionering afgetreden als voorzitter. Ir. Lynyrd de Wit zal hem vervangen als 
vertegenwoordiger van Deltares.  
 
Recent heeft Ing D. Baljet Van Oord verlaten en is afgetreden als bestuurslid. Binnen de gelederen van Van Oord wordt 
een vervanger gezocht.  
 
Als voorzitter en penningmeester van het bestuur zijn respectievelijk aangetreden Ir. D.C. Roukema en Ir. A. Kik. 
 
Eventuele voordachten van andere kandidaten, gesteund door tenminste 3 leden, kunnen schriftelijk tot 1 maand voor de 
Algemene Ledenvergadering bij het bestuur van CEDA-NL kenbaar worden gemaakt.  
 
 
Namens het bestuur, 
Ir. D.C. Roukema, voorzitter 
Ir. A. Kik, penningmeester (en waarnemend secretaris)  
 



 

 
Bij agendapunt 2: Verslag Algemene ledenvergadering dinsdag 18 mei 2021 16.00 uur via GoToWebinar 
 

Opening: 
De voorzitter ir. Johan Pennekamp opent de vergadering en heet allen welkom. Door COVID19 vindt  de ALV 
opnieuw online plaats. 

Aantal (ingelogde) leden: 64 

Jaarverslagen: 
De verslagen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden zonder veranderingen aangenomen. 

Verkiezing van bestuursleden: 
De volgende bestuursleden hebben zich verkiesbaar gesteld: 
Ir. Joh. G.S. Pennekamp (Voorzitter) 
Ir. A. Kik, Amsterdam Shipyards B.V. 
Ir J. van der Vorm, Boskalis Nederland 

De heer ing. J. Wiersma, Van Oord is per 1 januari met pensioen gegaan. Als plaatsvervanger van de heer Wiersma 
wordt heer Ing. Daan Baljet, Van Oord voorgedragen. 

De heer A. Kik heeft Royal IHC verlaten voor Amsterdam Shipyards B.V., maar heeft aangegeven graag in het 
bestuur te willen blijven. Gezien zijn enthousiasme voor de vereniging heeft het bestuur dat voorstel graag 
aangenomen. Vanuit Royal IHC wordt als de heer ir. Oscar Ten Heggeler als vervanger voorgedragen. 
 
Alle bestuursleden die verkiesbaar zijn of als vervanger zijn voorgedragen worden door de vergadering 
aangenomen.  
 
De voorzitter toont op het scherm een pagina met foto’s van de bestuursleden en medewerker op het secretariaat 
Yvonne Duivenman, en dankt hen  voor enthousiaste inzet. 

Rondvraag: 
Geen. 

Tot slot vermeldt de voorzitter dat de CEDA-NL september bijeenkomst na de zomer komt te vervallen gezien de 
CEDA Dredging Days conferentie (virtueel) op 28 & 29 september zal plaatsvinden. 

De CEDA Dredging Days conferentie vindt dus niet plaats tijdens de Europort in November a.s. 
Wel zag de organisatie van de Europort  de baggerindustrie graag vertegenwoordigd. CEDA heeft nu alle corporate 
leden uitgenodigd op 3 of 4 november zich – kosteloos - te komen presenteren en doet hierbij nogmaals de oproep 
aan deze uitnodiging gehoor te geven. 

De vergadering wordt 16.09 uur gesloten.  

 



 

Bij agendapunt 3: Verslag van de Voorzitter: 2021-2022 
 

In het verenigingsjaar 2021/2022 hebben wij binnen CEDA-NL vijf bijeenkomsten georganiseerd, deels 'live' 
bijeenkomsten, deels als (online) webinars. Ook in dit jaar bleek uit het aantal toehoorders en de discussies dat deze 
bijeenkomsten een belangrijk netwerk/platform voor onze Nederlandse baggerindustrie te zijn. Het aantal young 
professionals dat deelneemt aan de CEDA-NL bijeenkomsten is nog relatief beperkt, maar gelukkig is de deelname 
aan Young CEDA bijeenkomsten wel hoog. 

Op 18 mei 2021 vond een webinar plaats met als thema: Diepzeemijnbouw. 
De presentatoren waren: 
Ir. Wiebe Boomsma, Royal IHC 
Ir. Ron Stavenuiter, All Seas 
Sabine Gollner, PhD, NIOZ 
Dr. Kris van Nijen, DEME 

In september 2021 vond de CEDA Dredging Days conferentie (virtueel) plaats. hierover is separaat door CEDA 
verslag gedaan. 

In november 2021 heeft CEDA-NL de CEDA-pitch talks georganiseerd, als onderdeel van de Europort beurs (Ahoy, 
Rotterdam). In totaal 24 corporate members van CEDA hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om een pitch 
van 15 minuten te geven rond het thema "Innovatie in de baggerindustrie".  

Hiermee kwamen de gebruikelijke CEDA-NL bijeenkomsten in september en november te vervallen.  

Na opheffen van de belangrijkste COVID-19 restricties kon op 1 maart de eerste live bijeenkomst van 2022 
gehouden worden: Een bezoek aan het project Averijhaven, georganiseerd door Young CEDA in samenwerking met 
Van Oord. 

Op 15 maart stond het thema "Duurzame energie van Zee' centraal in de bijeenkomst die gezamenlijk met de IRO 
was georganiseerd.  
De presentatoren waren: 
ir. P. Scheijgrond - CEO Bluespring, voorzitter Dutch Energy from Water Association (EWA) 
dhr ir. H. Lavooij en dhr drs. L. Berke – Delta21 

Op 21 april 2022 was Royal IHC gastheer voor de lezingenmiddag met als onderwerp 'Het Suezkanaal en de Ever 
Given', gezamenlijk met de KNVTS.  
De presentatoren waren: 
Rogier Kalis (IHC Dredging): Delivery of new Rock Cutter Suction Dredgers for Suez Canal 
Jody Sheilds (Boskalis / SMIT Salvage) - The salvage of the Ever Given 
Dimitri van Heel (MARIN) - Handling and safety aspects of ULCV in ports 

 

Ir. D. Roukema, voorzitter 
mei 2022 



 

 

Bij agendapunt 4: Verslag van de Secretaris: 2021-2022  

In het afgelopen verenigingsjaar kwam het sectiebestuur voorafgaand aan de CEDA-NL-bijeenkomsten in 2021 bij 
elkaar op 16 september en 26 oktober, en in 2022 op 18 januari via Teams en weer “live” op 15 maart en 21 april.  

In de bestuursvergaderingen zijn naast het vastleggen van de agenda, mededelingen, actiepunten en verslagen de 
onderwerpen CEDA-internationaal, Young CEDA, CEDA-Nieuwsbrief en de clubavonden besproken.  Verder is 
aandacht besteed voor verjonging en meer publiek tijdens de CEDA-NL-bijeenkomsten. De proef met het 
verschuiven van het tijdstip van de club bijeenkomsten van de avond naar de namiddag (van 16:00-19:30 uur) heeft 
vele positieve reacties opgeleverd.  

De samenwerking met KNVTS, HSB en IRO heeft wederom geresulteerd in gezamenlijke bijeenkomsten met een 
verscheidenheid aan onderwerpen en sprekers, diverse belandstellenden en een grote opkomst. We hebben samen 
met de IRO en KNVTS bijeenkomsten gehouden in 2022.  

Op 31 december 2021 had CEDA-NL 183 particuliere leden en 53 bedrijfsleden binnen de Nederlandse 
landsgrenzen, en per mei 2022 139 particuliere leden en 60 bedrijfsleden.  

De particuliere ledental is gedaald doordat de meeste deelnemers aan de CEDA NL bijeenkomsten via het 
bedrijfslidmaatschap deelnemen.  

Het bestuur heeft besloten om vervangende bestuursleden aan te wijzen (“alternates”). Inmiddels zijn de volgende 
“alternates” toegetreden tot het bestuur: 

Dhr. Kobus Kamer, Baggerbedrijf de Boer naast drs. Kees van de Graaf 
Dhr. Gerard Bloemendal, Van Oord naast Ing. Daan Baljet 
Dhr. Koen van Veen, Rijkswaterstaat naast Harry Zondag 

Op basis van het huishoudelijk reglement (art 6 lid 2) zijn de volgende bestuursleden aftredend:  

Drs. C.J. van de Graaf, Dutch Dredging/Baggerbedrijf De Boer 
Ir. D.C. Roukema, Blue Pelican Associates 
Drs. H. Zondag, Rijkswaterstaat 
 

Bovengenoemde bestuursleden hebben zich verkiesbaar gesteld. 

 

Ir. A. Kik, waarnemend secretaris 
mei 2022 



 

Bij agendapunt 5: Verslag Penningmeester 2021-2022 

CEDA-NL  FINANCIEEL REPORT 2021 en 
VOORSTEL BUDGET 2022        

        

  Budget 
2022 

Result 
2021 

Budget 
2021 

Result 
2020 

Budget 
2020 

Result 
2019 

Budget 
2019 

                
1. Secretariaat  5,000 3,000   3,000 8,500 8,635 8,500 
2. Vergaderingen/zaalhuur 2,000 333   219 1,000 1,228 3,500 
3. Kosten Sprekers/gasten     1,000     - 300 298 400 
4. Huur audiovisuele app 500     - 500 534 - 
5. Drukkosten          - - - - 
6. Porto kosten       - - - - 
7. Overige kosten/bijzondere activiteiten 2,200 2,954   155 500 1,953 800 
Totaal 10,700 6,286 5,000 3,374 10,800 12,648 13,200 

        
Note result 2021:        
EUR 2954 is for Europort (CEDA pitch talks)        

 

Ir. A. Kik, penningmeester 
mei 2022 

 
 


