Oostende, 4 maart 2020

PIANC-BELGIË
AIPCN-BELGIQUE

Betreft:

ALGEMENE VERGADERING – 27 MAART 2020
North Sea Port - Gent

Geacht PIANC-lid,
De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen de leden van
PIANC-België uit te nodigen op hun jaarlijkse algemene vergadering, die doorgaat op
vrijdag 27 maart 2020 om 9u30 in het Bezoekerscentrum North Sea Port,
Rigakaai 1, 9000 Gent.

Het programma ziet er uit als volgt:
9u – 9u30

ontvangst met koffie

9u30 – 10u15

algemene vergadering

10u15 - 10u40

presentatie North Sea Port

10u40 – 10u55

koffiebreak
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10u55 - 11u40

presentatie van het project Nieuwe sluis Terneuzen

12u

vertrek naar Terneuzen met de Jacob van Artevelde

12u - 14u30

vaart + lunch aan boord

14u45 – 16u15

werfbezoek Nieuwe sluis Terneuzen

16u30

bus terug naar Gent

De bijdrage voor deelname aan de algemene vergadering is gratis zonder lunch en
werfbezoek of bedraagt 75,00 € met lunch en werfbezoek.
Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer IBAN BE54 0012 3859 3097 van
PIANC-BE vóór 13 maart 2020 met de mededeling “AV 2020 + naam deelnemend
persoon”.
Om de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden wordt u gevraagd om indien
mogelijk in te schrijven via onze website: www.pianc-aipcn.be en dit vóór 13 maart
2020. Bij vragen of problemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het
secretariaat via 059 55 42 41 of carine.vandevoorde@mow.vlaanderen.be.
De maximale capaciteit van het havenjacht Jacob van Artevelde en het werfbezoek
bedraagt 60 personen. Mochten er meer dan 60 inschrijvingen zijn dan wordt een
reservelijst aangelegd, hiervoor zal o.a. rekening gehouden worden met het moment
waarop uw inschrijving binnenkomt en het aantal stemmen dat uw organisatie heeft in
de Algemene Vergadering.
In de hoop u te kunnen ontmoeten op deze bijzondere activiteit tekenen wij,
Met vriendelijke groeten,

ir. Yvon Loyaerts
voorzitter

ir. Frederik Buffel
secretaris-penningmeester
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