Uitnodiging ALV van de VBABW op 15 september 2010

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de VBABW op
woensdag 15 September vanaf 12.30 uur met als thema; "Storm in een Glas met water"? Wij zullen
deze middag te gast zijn bij loco-Dijkgraaf Arend Fernhout van waterschap Rivierenland in Tiel.
De bijeenkomst zal bestaan uit een huishoudelijk gedeelte en zal afgesloten worden met een
themagedeelte bestaande een forumdiscussie waarbij, als sprekers zullen optreden de heer Peter
Glas, Dijkgraaf waterschap De Dommel en voorzitter van de Unie van Waterschappen en mevrouw
Ina Adema, Burgemeester van Veghel en voorzitter van de commissie Water van de VNG. Als
gespreksleider zal Riekelt Pasterkamp, journalist bij o.a. NIDV Magazine, optreden.
Het belooft een interessante middag te worden waarin ondermeer door middel van prikkelende
stellingen ingegaan zal worden hoe er door samenwerking tussen UvW en VNG gekomen kan worden
t o t een efficiënter en kostenvoordeliger integraal waterbeheer, wat stormbestendig is.
Na afloop van het themagedeelte zal er een borrel zijn waarbij, in informele sfeer nagepraat kan
worden en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
Het programma:
12.30 - 13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.00 - 13.45 uur Huishoudelijke vergadering
•

Opening

Verslag vorige ALV
Toespraak door voorzitter Albert Lok
•

Bestuursvacature
Jaarrekening 2009

•

Begroting 2011

Contacten Unie van Waterschappen
Lidmaatschap
Werkplan
Rondvraag
Sluiting
13.45 - 14.00 uur Pauze
14.00 - 15.00 Themagedeelte “Storm in een Glas water?”
•

Welkomstwoord door de heer Arend Fernhout, loco-Dijkgraaf waterschap Rivierenland

Inleiding de heer Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen

•

Inleiding mevrouw Ina Adema, voorzitter commissie water Vereniging Nederlandse
Gemeenten

•

Forumdiscussie met de zaal

15.00 - 17.30 uur Afsluitende borrel

In verband met de catering zien wij uw aanmelding graag tegemoet.

Tot de 15e September!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de VBABW,
Gert-Jan Weierink
secretaris

