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Excursie Rotterdamse haven
Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat de
excursie naar Rotterdam een feit is. U kunt de datum
woensdag 18 mei in uw agenda vermelden. Vanaf 10
uur ’s ochtends kunnen wij terecht op de Tweede
Maasvlakte. Aldaar worden wij ontvangen met koffie
en thee en krijgen we een presentatie. Daarna volgt
een uitgebreide rondvaart langs de container
terminals. Na de lunch wordt een bezoek gebracht
aan het Loodswezen. Ook hier krijgen wij een
presentatie en een blik in de keuken. De dag eindigt rond 16 uur. Binnenkort ontvangt u het
complete programma en aanvullende informatie. Wij vragen een bijdrage in de kosten 35 euro.
Jaarvergadering
Ondertussen hebben alle NIN leden de convocatie
voor de Jaarvergadering 2016 op vrijdag 8 april
a.s. ontvangen. Dit jaar zal onze vergadering
plaatsvinden in het imposante hoofdkwartier van
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op
Schiphol. Er wordt een rondleiding verzorgd door
de verkeersleiding. Tevens wordt er een inleiding
gehouden door Amsterdam Airport Schiphol over
hun toekomstplannen.
Erepenningen
Na afloop van het officiële gedeelte van de Jaarvergadering hebben wij een
kleine ceremonie voorzien waarbij aan de aanwezige Ereleden een penning zal
worden uitgereikt, als teken van dank voor hun grote inzet voor het NIN.
Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan het afscheid van onze
Directeur, die deze rol bijna dertig jaar lang onafgebroken heeft vervuld.
Aansluitend wordt een aperitief aangeboden door LVNL.
Voor deelname aan de excursie en aan de Jaarvergadering kunt u zich aanmelden via
admin@navnin.nl . Hier kunt u ook speciale verzoeken m.b.t. vervoer en catering doorgeven.

Nieuw: Navigatie Mailing list
Het NIN start met een nieuwe dienst: de ‘PNT-nl’ maillijst. Deze maillijst is er
voor alle onderwerpen die met plaatsbepaling, navigatie en timing (PNT) te
maken hebben. Dit kunnen aankondigingen van evenementen zijn, maar ook
vragen of opmerkingen over plaatsbepaling, navigatie en timing. Alles wat met
PNT te maken heeft is welkom.
Inschrijving op de maillijst staat open voor iedereen, dus ook voor niet-leden van het NIN.
Na inschrijving ontvangt u automatisch alle ‘PNT-nl’ e-mail berichten. Bovendien kunt u dan ook
berichten versturen naar de maillijst en uw bedenkingen, vragen of antwoorden delen met de andere
abonnees. Op die manier wil het NIN de uitwisseling van kennis stimuleren. U kunt zich aanmelden
bij de ‘PNT-nl’ maillijst op de volgende pagina:
http://navnin.info/mailman/listinfo/pnt-nl_navnin.info
Het aanmeldingsproces wijst zich vanzelf. Nadat u aangemeld bent, kunt u eenvoudig berichten
sturen aan alle abonnees door een e-mail te adresseren aan pnt-nl@navnin.info
Als lid van het NIN blijft u overigens nog steeds rechtstreeks van het Secretariaat alle belangrijke
aankondigingen ontvangen.
Het einde van LORAN?
Sinds 1 januari zijn de LORAN uitzendingen in Europa
gestaakt. Er is nu alleen nog een station in Engeland
dat gebruikt kan worden voor tijdsbepaling.
Op de foto draagt het onderhoudspersoneel van het
station op Jan Mayen in Noorwegen t-shirts met de
tekst ‘RIP Loran-C 1960-2015’.

ENC 2016 Helsinki
Het voorlopige programma van de European Navigation
Conference 2016 is beschikbaar. U kunt het downloaden via
http://www.confedentevents.fi/@Bin/4825709/ENC2016+Progr
am.pdf .
De Minister van Verkeer van Finland zal de conferentie openen.
Op de eerste dag is er een Galileo Special Session door ESA.
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