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Jaarvergadering 2020
Vanwege de COVID crisis is besloten om de NIN Jaarvergadering via videoconferentie te houden op
vrijdagmiddag 19 juni aanstaande om 16.oo uur. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! Het
wordt op prijs gesteld als u van tevoren uw deelname aangeeft via een email aan admin@navnin.nl. U
ontvangt dan alle stukken en informatie. Natuurlijk horen wij het ook graag wanneer u beschikbaar
bent voor het organiseren van activiteiten of als bestuurslid!
On-line kennisdeling
Onlangs is aan alle leden een oproep verstuurd om on-line kennis te delen. Nu het tijdelijk niet mogelijk
is om fysiek samen te komen, is het idee geopperd om onderzoek of informatie te delen via kleine
onderlinge internet sessies. Ons lid van de Raad van Bestuur, Hans Visser heeft dit initiatief gelanceerd.
U kunt hem met voorstellen of suggesties bereiken via een email: havi61@gmail.com.
Webinar MarRINav
Ook onze zuster-instituten zijn door nood gedwongen
overgegaan tot het delen van informatie via internet.
Volgende week vindt een belangwekkend webinar plaats
over de back-up mogelijkheden voor GPS uitval op zee.
Deelname is kosteloos. De link om u aan te melden is te
vinden in de illustratie hiernaast. Van harte aanbevolen.
ERNP 2.0
Het European Radio Navigation Plan was in de eerste versie
sterk gericht op gebruik en promotie van Galileo. We
ontvingen van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat bericht dat consultatie voor de volgende versie
is geopend. Het is verheugend om te zien dat er in deze
versie meer ruimte is voor alternatieve vormen van
navigatie en timing, om de kwetsbaarheid van GNSS op te
vangen. Het NIN levert hieraan een inhoudelijke bijdrage.

ENC 2020
Duitsland is dit jaar aan de beurt om de ENC te organiseren. Deze was gepland in mei van dit jaar.
Men heeft besloten om de bijeenkomst uit te stellen naar november. De locatie blijft gelijk: het
International Congress Center in Dresden. De organiserende vereniging DGON heeft ons verzekerd
dat de deelname van sprekers en exhibitors gegarandeerd en van uitmuntend niveau is.

EJN
Zoals u zult hebben gemerkt, is er dit jaar nog geen editie van het European Journal of Navigation
uitgegeven. Nadat dit de laatste jaren vanuit Polen werd uitgegeven, is overeengekomen dat deze
taak voor de komende periode overgaat naar Duitsland. Alle overeenkomsten zijn ondertussen zo
goed als vastgesteld en wij verwachten vanaf het komende kwartaal een mooi, vernieuwd tijdschrift
aan u te kunnen aanbieden.
Nationaal
Helaas hebben wij onze meeting tijdens de HISWA op het allerlaatste moment, letterlijk een dag van
tevoren, moeten afgelasten. Op vrijdag 13 maart zou de workshop voor de recreatievaart
plaatsvinden in de RAI, waarvoor zeer veel werk was verzet. We kijken uit naar een nieuwe
mogelijkheid om deze zeer interessante bijeenkomst alsnog te laten plaatsvinden.
De voorbereidingen voor het jaarlijkse NGAS (Netherlands General Aviation Symposium) zijn in volle
gang. Dit symposium heeft vorig jaar een prestigieuze prijs gewonnen en is de voortzetting van de
langlopende NIN workshop voor de kleine luchtvaart. Zodra het zeker is waar en hoe deze
bijeenkomst doorgang kan vinden, zullen wij u vanzelfsprekend nadere gegevens doorgeven.
Navigation 21
Eind volgend jaar vindt in Edinburgh, Schotland een van de grootste evenementen ooit op het gebied
van navigatie plaats: ‘Navigation 2021, where the International Navigation Conference (INC),
European Navigation Conference (ENC) and the International Association of the Institutes of
Navigation (IAIN) World Congress meet’. Het NIN bestuur heeft haar volle medewerking aan de
organisatie van dit event toegezegd aan het Royal Institute of Navigation. Wij bevelen u aan om de
data 15-18 november 2021 alvast in uw agenda te noteren. De website komt volgende maand in de
lucht.
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