PIANC-BE
AIPCN-BE

Oostende, 2 maart 2018
Betreft:

ALGEMENE VERGADERING – 16 maart 2018 - Doornik

Geacht PIANC-lid,
De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen de leden
van PIANC-BE uit te nodigen op hun jaarlijkse algemene vergadering, die doorgaat
op 16 maart 2018 om 10.00 uur in het Hôtel Cathédrale, Place Saint-Pierre 2,
7500 Tournai.
Het programma ziet er uit als volgt :
09h00

Accueil
Onthaal

10h00

Assemblée générale
Algemene vergadering

11h00

Présentation de l’état d’avancement de 2 groupes de travail
Presentatie i.v.m. de stand van zaken van 2 werkgroepen
* WG 179 – Towards a new CEMT inland ship classification
* WG 194 – A Framework for Early Contractor involvement in
Infrastructure Projects

11h20

Présentation des travaux sur l’Escaut
Presentatie van de Scheldewerken
* Barrage de Kain
* Plateforme portuaire de Pecq
* Traversée de Tournai
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12h30

Embarquement sur le bateau Eureka au quai Taille-Pierre
Visite des travaux
Instappen aan boord van het schip Eureka aan kaai Taille-Pierre
Bezoek aan de werven
Repas à bord
Lunch aan boord

15h30

Débarquement
Landing

De bijdrage voor deelname aan de algemene vergadering is gratis zonder lunch
of bedraagt 60,00 EUR met lunch.
Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer IBAN BE54 0012 3859 3097
van PIANC-BE vóór 12 maart 2018 met de mededeling “AV 2018 + naam
deelnemend persoon”.
Om de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden wordt u gevraagd bijgaand
inschrijvingsformulier in te vullen en, eveneens vóór 12 maart 2018, terug te
zenden of te mailen aan carine.vandevoorde@mow.vlaanderen.be.
U kunt ook alle informatie terugvinden op onze site www.pianc-aipcn.be
In de hoop u te kunnen ontmoeten op deze bijzondere activiteit tekenen wij,
Met vriendelijke groeten,

ir. Yvon Loyaerts
voorzitter

ir. Frederik Buffel
secretaris

