VoortVarend de toekomst in
Wij nodigen u van harte uit op 31 januari 2012 voor de jaarlijkse prijsuitreiking van de Binnenvaart
BrandstofCO2mpetitie, editie 2011. Dit jaar heeft een vijftigtal schepen meegedaan aan de competitie
om te laten zien hoe ze zuiniger kunnen varen. Hiermee dragen ze hun steentje bij aan een duurzame
toekomst van de binnenvaart. De uitreiking vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht.
Naast de prijsuitreiking zal de bijeenkomst in het teken staan van de toekomst van het programma
VoortVarend Besparen. Hoe kun je als ondernemer in en rond de binnenvaart brandstof besparen,
een groen imago opbouwen en toch de kosten reduceren? Het programma VoortVarend Besparen
kan u daarbij helpen.
Tijdens de bijeenkomst zal een aantal sprekers vertellen over hoe hun organisatie met duurzaamheid
omgaat. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het stimuleren van energiezuinig (vaar)gedrag. Ook zal
er een aantal duurzame innovaties gedemonstreerd worden.
Programma
15.00 – 15.30 uur

Inloop en ontvangst met koffie en thee

15.30 – 16.00 uur

Welkomstwoord door dagvoorzitter Annette Augustijn, programma directeur
duurzaamheid bij Rijkswaterstaat

Vanaf 15.00 bent u welkom
op het volgende
adres:
Presentaties
Pieter
Struijs, voorzitter van het EICB
Rijkswaterstaat

Rob Schuitema, directeur van de Rijksrederij

Griffioenlaan 2

Ad Schroot, Wal Kapitein bij Danser containerlines
Christine Schwankhuisen, partner bij Tabula Rasa

16.00 uur

Prijsuitreiking Binnenvaart Brandstof Co2mpetitie 2011 door Johan Jacobs,

HID Noordzee
binnenom
Rijkswaterstaat
De bijeenkomst start om 15.00
uur en eindigt
18.30 uur.
17.30 – 18.30 uur

Nabeschouwing onder het genot van een hapje en drankje

Samengevat een leuk programma in een mooie setting. Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid in de
binnenvaart? Meldt u dan vóór 27 januari a.s. aan bij het EICB via secretariaat@eicb.nl o.v.v.
‘Prijsuitreiking VVB’ met uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.
Locatie

Bereikbaarheid

Rijkswaterstaat
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Het kantoor van Rijkswaterstaat is prima bereikbaar met het
openbaar vervoer en ligt naast het transferium Westraven.
U krijgt een volledige routebeschrijving na aanmelding.

