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Jaarvergadering 2016 bij LVNL
In april heeft de Jaarvergadering 2016 plaatsgevonden op Schiphol-Oost. De vergadering werd zeer
goed bezocht. Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van onze vereniging, werden
erepenningen uitgereikt aan de aanwezige ereleden Jac Spaans, Kees Polderman en aan de weduwe
van Kees de Jong. Allen waren hiervoor zeer erkentelijk en spraken indrukwekkende woorden bij de
ceremonie. Ook was er een erepenning voor Johan Rutten, die door de vergadering werd benoemd
als erelid met bijzondere dank voor zijn jarenlange verdiensten als directeur.

Sandra Verhagen (TU Delft) en Peter Grognard
(oprichter Septentrio) zijn toegetreden tot het Bestuur respectievelijk de Raad van Advies van het
NIN. Het Bestuur heet hen welkom en heeft alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.
Voorafgaand aan de Jaarvergadering werden de leden ontvangen met een lezing door twee
verkeersleiders van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), waarna zij een uitgebreide rondleiding
kregen over de operationele zaal. Men was hierover zeer te spreken en onder de indruk. Een video
van een van de rondleiders is te vinden via de volgende link:
https://www.luchtverkeersleider.nl/competenties/structureren-frederique

Themadag Rotterdamse haven
Op woensdag 18 mei verzamelde zich een gezelschap NIN enthousiastelingen bij het
bezoekerscentrum op de Tweede Maasvlakte. Na een enthousiaste introductie door een voorlichter
van het Havenbedrijf volgde een uitgebreide vaartocht door de diverse (container)havens. Zowel op
het water als op de wal waren indrukwekkende zaken te aanschouwen. Van zeehonden op het strand
tot het grootste schip ter wereld. Door de bemanning werd deskundig uitleg gegeven over de
operatie van de containeroverslag. Na een goed verzorgde lunch werd vervolgens het Loodswezen
bezocht. Men kon de diverse vaartuigen en de helikopterlandingsplaats bekijken. Daarop volgend
waren er diverse lezingen welke werden afgesloten met een grote hoeveelheid vragen van de
aanwezige belangstellende NIN leden. Ruim voorbij de officiële eindtijd trok men uiteindelijk
huiswaarts.

Space Solutions Den Haag
In de week van 30 mei tot 3 juni wordt in het World Forum te Den Haag het Space Solutions congres
gehouden. Deelnemers vanuit geheel Europa worden voorgelicht over de laatste stand van zaken van
de Europese ruimtevaart, natuurlijk met veel aandacht voor Galileo. Op vrijdag zal onze voorzitter
een lezing houden met de titel ‘How will we use Galileo public regulated service (PRS)?’ Hieraan
voorafgaand hield hij op 27 mei reeds een korte introductie in de Space Expo op het Plein.
Tot slot kunnen wij melden dat het dagelijks bestuur van het NIN goed is aangekomen in Helsinki
voor de European Navigation Conference ‘16. Daarvan kunt u binnenkort het verslag tegemoet zien.
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