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Inleiding 
 
 
Het jaar 2009 stond in het teken van vernieuwing en vooruitgang. Een belangrijk onderdeel daarbij was het 
opstellen van een nieuw beleidsplan 2010 – 2013. Bij het ontwikkelen van het beleidsplan hebben we 
samen met de leden op getrokken en het beleidsplan in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het 
beleidsplan geeft de richting voor de komende jaren aan en wordt uitgewerkt naar de verschillende 
jaarschijven. Ook de afzonderlijke jaarschijven zullen wij op gepaste momenten met de leden 
communiceren. 
 

Een tweede belangrijke ontwikkeling is het contract met Motivation Office Support (MOS) bv in Nijkerk. 
MOS is een dienstverlener die het bestuur en de redactie verder helpt bij de ontwikkeling om GIN 
verder te professionaliseren.  
 
Dit verslagjaar zijn wij voor het eerst met regio’s gestart. De eerste ervaringen zijn mede dankzij de 
inzet van jullie als vrijwilligers positief. Namens het bestuur wil ik iedereen die daaraan heeft 
meegewerkt danken voor hun inzet. Inzet van vrijwilligers blijft uiteraard niet beperkt tot de regio’s. 
Een vereniging draait op vrijwilligers en een vereniging kan ook niet zonder. Daarmee wil ik, namens 
het bestuur, alle vrijwilligers die op enige wijze een bijdrage hebben geleverd aan de vereniging 
hartelijk danken. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Martin van Vliet 
Secretaris/vice voorzitter GIN
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1. De vereniging 

1.1 Missie en visie 

In de zomer van 2009 heeft het bestuur een aantal sessies georganiseerd om te komen tot een 
beleidsplan 2010-2013. Daartoe is een Marketing bureau ingeschakeld dat veel kennis en ervaring 
heeft in het Geo-werkveld om het proces te begeleiden. De sessies werden inhoudelijk begeleid door 
Elise van der Wulp en Ron van Eeuwijk. 
 
Een eerste sessie vond plaats met het bestuur en de ondersteuning van het bureau. De uitkomsten 
van deze sessie zijn vervolgens getoetst en nader besproken met een aantal daartoe uitgenodigde 
leden. De uitkomsten van de twee sessies zijn vervolgens verwoord in het beleidsplan dat door de 
leden tijdens de ALV van december 2009 is goedgekeurd. 
 
In het beleidsplan is een nieuwe aangescherpte missie geformuleerd. Tijdens de ALV hebben de 
leden nog enige nuances veranderd. De nieuwe missie van GIN luidt: 
 
GIN is een interactieve ontmoetingsplaats en vormt een toegankelijk kennisnetwerk voor 
iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met geo-informatie. GIN organiseert activiteiten en 
stimuleert en faciliteert haar leden kennis te delen en over te dragen ter ontplooiing van alle 
leden en ter versterking van de positie van het vakgebied geo-informatie in de maatschappij. 
 
De hieruit afgeleide strategische doelen zijn: 

 een toegankelijk en verbonden netwerk creëren binnen geo-gebruikers  

 een interactief kennisplatform te bieden  

 het vergroten van de relevantie geo-informatie in de 'buitenwereld'  
 
GIN wil dit bereiken door:  

● het organiseren van congressen, voordrachten, symposia, excursies en andere 
bijeenkomsten;  

● het initiëren en stimuleren van - en participeren in - overleg tussen overheid, bedrijven en 
(onderwijs)instellingen;  

● het organiseren, vertegenwoordigen, activeren en ondersteunen van haar leden bij de studie 
over en bij de promotie en het gebruik van geo-informatie;  

● het ondersteunen van de uitgave en / of het doen circuleren van (tenminste) één vakgericht 
tijdschrift, het onderhouden van (tenminste) één website, en het bevorderen van publicaties 
die zowel op belangstellenden buiten de eigen leden als op de eigen leden zijn gericht;  

● het onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere organisaties, zowel nationaal als 
internationaal. 

1.2 Bestuur 

Het bestuur bestaat in 2009 uit: 

 Benoemd ALV Datum aftreden
1
 

● dr. ir. J. Crompvoets 1 juni 2006  2010 
● ing. H.G.A. Ensink 1 juni 2006  Tussentijds afgetreden in 2009 
● W.H.J. van Eck Nov 2003  2011 
● ing. R.J. Luis   25 nov 2005  2010 
● ir. P.G. Quik 27 juni 2007  2011 
● ir. L.A. Smit 11 juni 2008  2012 
● mr. ing. M. van Vliet 27 juni 2007  2011 
● H. Westerbeek Msc  11 juni 2008  2012 
● ing. M. de Bakker 2 december 2009  2013 

                                                
1
 Volgens artikel 8 van de statuten worden bestuursleden voor 4 jaar gekozen en kunnen maximaal één maal worden herkozen. 

De benoeming loopt tot de ALV-datum in het betreffende jaar van aftreden. 
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1.3 Portefeuilleverdeling 

Naam Functie 
W.H.J. van Eck Voorzitter en PR en marketing 
mr. ing. M. van Vliet Secretaris en vicevoorzitter 
ir. P.G. Quik Penningmeester 
ing. M. de Bakker  Onderwijs en Onderzoek 
ir. L.A. Smit Hoofdredacteur Geo-Info 
ing. R.J. Luis   Regiocoördinator 
H. Westerbeek Msc Historie en arbeidsmarkt / Internationaal 
dr. ir. J. Crompvoets Onderwijs 
 

1.4 Dienstverleners 

De vereniging laat zich door externe bedrijven ondersteunen. Het bedrijf CirCum verzorgde tot 31 mei 
2009 het secretariaat, vanaf 1 juni wordt dit verzorgd door Motivation Office Support bv in Nijkerk. Het 
secretariaat is werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. Bovendien ondersteunde 
CirCum de redactie van Geo-Info en verzorgde het de opmaak, de drukgang en de verspreiding van 
het tijdschrift tot en met uitgave 6 in 2009. Met ingang van het nummer 7/8 van 2009 is ook deze taak 
overgenomen door Motivation Office Support bv.  
Van Zwol Wijntjes verzorgt de financiële administratie voor de vereniging en functioneert onder de 
verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
Voor het notuleren van vergaderingen werd tot eind mei 2009 een notulist van Notuleerservice 
ingehuurd, na die tijd zijn de notulen door het GIN secretariaat verzorgd. 
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2. Leden 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het aantal leden per jaar. Het aantal leden is 
per 31 december van elk jaar weergegeven. 
 

 2003 2004 2005
2
 2006

3
 2007

4
 2008

5
 2009

6
 

Lid 2.413 2.242 2.381 2.105 2.036 1.951 1.856 

Lid gepensioneerd 168 132 171 154 148 138 137 

Lid student 90 87 101 95 92 54 46 

Bedrijfabonnement 507 469 515 479 470 451 426 

Lid BVK 669 668 678 675 676 669 669 

Lid BVK gepens. 166 168 154 151 146 142 142 

Erelid 16 13 15 15 14 14 14 

Diverse 48 48 48 47 48 48 48 

Totaal 4.077 3.827 4.063 3.721 3.630 3.467 3.338 

 

2.1 Algemene Ledenvergadering 

2 december 2009 
Op 2 december werd de algemene ledenvergadering gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht, tijdens de 
eerste dag van het GIN Congres. Hierbij waren 39 leden aanwezig inclusief het bestuur. 
Tijdens de ledenvergadering zijn het jaarverslag 2008, het financieel jaarverslag 2008 en de begroting 2010 
besproken en vastgesteld. De contributie is met 3% verhoogd, met goedkeuring van de ledenvergadering. 
 

                                                
2
 Weergegeven zijn de cijfers per 1 januari 2006. 

3
 Weergegeven zijn de cijfers per 1 januari 2007. 

4
 Weergegeven zijn de cijfers per 1 januari 2008. 

5
 Weergegeven zijn de cijfers per 1 januari 2009. 

6
 Weergegeven zijn de cijfers zoals bekend per 1 januari 2010. 
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3. PR en Communicatie 

3.1 Algemeen 

Ten aanzien van de communicatie zijn plannen ontwikkeld te komen tot een nieuwe website. 
Belangrijk onderdeel hierbij wordt een ‘mijnGIN’, waarin leden allerlei gegevens en kenmerken van 
zichzelf kunnen bijhouden voor een betere communicatie. Daarnaast heeft GIN zich breder laten zien 
bij allerlei evenementen in de branche om zodoende het ledenaantal te verhogen door meer 
publiciteit.  

3.2 Tijdschrift voor Geo-Info Nederland 

Het tijdschrift Geo-Info bestaat ruim 5 jaar en is qua vormgeving al die tijd vrijwel hetzelfde gebleven. 
Vanaf Geo-Info 2009 7/8 heeft het blad een geheel ander voorkomen gekregen. De vormgeving is 
eigentijdser gemaakt en het blad is inhoudelijk aangepast met als bedoeling dat het blad makkelijker 
leest en beter aansluit bij de doelstellingen van de vereniging GIN. Het blad blijft een blad voor en 
door leden van GIN en draait vooral op een redactie bestaande uit actieve leden van de vereniging.  
In 2009 is professionele ondersteuning van de redactie verkregen van MOS uit Nijkerk en is van de 
Ridder uit Nijkerk als nieuwe drukker gekozen. Daarmee is een einde gekomen aan de jarenlange 
relatie met Circum. 
 
Het tijdschrift is in 2009 elf (11) maal verschenen. 
 
Het artikel van het jaar 2009 is van de hand van C. ten Brink en J. Glazenburg over de HanzeLijn Ou-
de Land (HLOL) gepubliceerd in Geo-Info 2009 / 5. 
 
De redactie bestond in 2009 uit: 

 Hoofdredacteur: Louis Smit 

 Adjunct hoofdredacteur: Katinka Roebert 

 Adri den Boer 

 Ronald Bokhove 

 Klaas van der Hoek 

 Bart Huijbers 

 Frank Kleijer 

 Roelof Keppel 

 Jan de Kruijf 

 Edward Mac Gillavry 

 Philippe de Maeyer 

 Ad van der Meer 

 Ferjan Ormeling 

 Marco Boogaard 

 Winifred Broeder  

 Jos Burgers 

 Lammert Kooistra 
 
De laatste drie genoemde redactieleden hebben in 2009 afscheid genomen van de redactie. 

3.3 Website 

De webredactie bestaat in 2009 uit: 
● Eddie Poppe, tevens webmaster 
● Frits Straus 
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● Marco Boogaard 
 

3.4 GIN flits 

De GIN-flits is de digitale nieuwsbrief van GIN. Deze wordt periodiek verzonden aan de leden. In 2009 is de 
GIN-flits niet verstuurd. De mailadressen zijn pas in november aan het nieuwe secretariaat overgedragen. 
Van veel leden ontbreken de mailgegevens en het bestand is niet bijgehouden. 
In de nieuw te ontwikkelen website is een nieuwsbrievenmodule voorzien. 

3.5 GIN publicatiereeks 

In 2009 zijn geen nieuwe publicatie uitgebracht door GIN. De laatste publicatie is in 2007 uitgebracht. Een 
overzicht van de publicatiereeks staat op de website vermeld. 
 

3.6 GIN partnerprogramma 

Door het GIN partnerprogramma zijn ruim 30 bedrijven aan GIN verbonden. Eind 2009 heeft het 
bestuur besloten het partnerprogramma te evalueren en opnieuw op te zetten. Met alle eerder 
geregistreerde partners zal daartoe in 2010 contact worden opgenomen om te bezien of en hoe tot 
(her)nieuwde afspraken te komen. 
Deze afspraken zullen dan worden vastgelegd in een zogenaamde partnerovereenkomst. 
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4. Evenementen 

4.1 GIN Congres 

In december 2009 is in samenwerking met VNU het GIN Congres georganiseerd naast de Geo-info 
Xchange. Met VNU is een lange termijn samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarbij het 
financiële risico van de beurs geheel door VNU wordt gedragen. GIN is verantwoordelijk voor de 
inhoud van het Congres en wordt financieel ondersteund door VNU in de kosten van de zaalhuur en in 
de promotie. GeoBusiness is ook bij de organisatie van beide evenementen actief betrokken. 
De samenwerking is alle partijen goed bevallen en zal worden gecontinueerd. 
 
Het congres had als thema Geo verbreedt!. De organisatie heeft een divers aantal zeer prominente 
keynote sprekers weten vast te leggen zoals Sybille Dekker, voorzitter van de Raad van Toezicht van 
het Kadaster (‘Meer dan geo-informatie’), Ed Nijpels, voorzitter van GeoBusiness Nederland (‘Scoren 
met Geo’), Saskia Borgers, plaatsvervangend secretaris generaal van VROM (‘Samen oogsten en 
samen bakken’’), Elise van der Wulp, projectleider van de Stichting Arbeidsmarkt Geo (‘De gouden 
driehoek: kansrijke relaties tussen geo-onderwijs, geo-arbeidsmarkt en studenten’) en Ed Parsons 
geospatial technologist bij Google. Hij  vertelde zijn massaal toegestroomde toehoorders hoe Geo 
door Google wordt ingezet om haar missie (vrij vertaald) ‘De informatie van de gehele wereld te 
organiseren en het wereldwijd beschikbaar en bruikbaar te maken’ uit te kunnen voeren. 
 

 
 

Sprekers tijdens het GIN Congres 

 
 
Naast deze keynote sprekers zijn er tevens per dag een viertal blokken met interessante 
parallelsessies georganiseerd. De thema’s hierbij waren: Inwinnen, Bouw Infra, Beheer en RO/Milieu 
op de eerste dag en op dag twee Financiële Dienstverlening, Opleiding en Detachering, Visualisatie 
en Community. 
 
In de Geo-Info nummer 1 van 2010 is een uitgebreid verslag te lezen van het Congres. 

4.2 GIN Symposium 

In 2009 is geen GIN Symposium georganiseerd.  

4.3 Activiteiten 

In 2009 is een aantal activiteiten gedaan. De activiteiten bestaan uit studiedagen en thema´s. 
Hieronder volgt een opsomming van de gedane activiteiten.  
 

1. Studiemiddag Romeyn de Hoogte in de UB Amsterdam 
2. Geo-Nederland, internationaal perspectief 
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4.4 Regio’s  

In 2009 zijn de eerste regio’s daadwerkelijk 
van start gegaan. GIN ondersteunt de regio’s 
financieel en via promotie in het vakblad en 
op de website.  
 
Van iedere regio wordt verlangd dat ze jaar-
lijks elk twee evenementen organiseren. Van 
elk evenement wordt in principe een verslag 
gemaakt dat in Geo-Info wordt gepubliceerd. 
 

 

4.4.1 Regio Noord 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 
 
Actieve leden: Albert Hensema, Albert van 
de Sluis, Benno Arke, Patrick Bakhuizen, 
Paul Liesting, Sieb Dijkstra. 
 
Regio Noord heeft in 2009 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd: 
 

 Op 3 februari 2009 (130 aanwezigen) op het van Hall Instituut in Leeuwarden een drietal 
presentaties met als centraal thema remote technieken: 

a. Horus surround vision – visualisaties voor openbare ruimte en veiligheid – Geert 
Medendorp 

b. Satelietbeelden en luchtfoto’s als Nederlandse infrastructuur. Wat kun je er mee doen? – 
Rob Beck 

c. Technologische ontwikkelingen van CycloMedia voor nu, de nabije toekomst en de 
verdere toekomst – CycloMedia 
 

 Op 23 maart 2009 (60 aanwezigen) op het Kadasterkantoor in Zwolle een tweetal lezingen met 
niet alledaagse onderwerpen: 

a. Geodesie met sterren – Michel Kregel 
b. Bouwen met de natuur – Ronald Waterman 

 

4.4.2 Regio Noord-West 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Noord-Holland en Flevoland. 
Actieve leden: Kees de Jong 
 
Regio Noord-West heeft in 2009 de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 
 

 Op 27 maart 2009  (75 aanwezigen) in Amsterdam een workshop met als thema ‘Satellietplaats-
bepalingssysteem Glonass’.  
 

 Op 8 oktober 2009 (100 aanwezigen) in Amsterdam een symposium met als onderwerp ‘Beper-

kingen WKPB, wat kost het duale stelsel en wat levert het op?’ Dit symposium is georganiseerd 

samen met Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG) van de gemeente Amsterdam. 
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 Tijdens dit symposium zijn een vijftal stellingen bediscussieerd: 

1. Het duale stelsel WAS een goed idee - Nicole de Keijzer (VNG) 

2. Alle Wkpb beperkingen horen als  authentieke gegevens thuis in de Basisregistratie Ka-

daster - Wim Louwman (Kadaster) 

3. Registreer de beperkingen geometrisch - Ad van der Meer (gemeente Amsterdam) 

4. De ervaringen van de provincie met de Wkpb: een voorbeeld voor de gemeenten - Nol 

Witte (provincie Zuid-Holland) 

5. Bestemmingsplannen niet in de 2de tranche maar in de Basisregistratie Ruimtelijke Plan-

nen - Albert Tieken (gemeente Vlaardingen) 

 

      

Sprekers tijdens het WKPB symposium 

 

4.4.3 Regio Mid-West 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. 
Actieve leden: Allard de Wit, Ferjan Ormeling, Jeroen van Winden. 
 
Regio Mid-West heeft in 2009 de volgende bijeenkomst georganiseerd: 
 

 Op 17 september 2009 (50 aanwezigen) in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht een 
studiemiddag met als onderwerp ‘Geo-informatie kent geen tijd?’ plaats. De organisatie was in 
handen van GIN in samenwerking met NCG. Sprekers tijdes deze studiemiddag waren Peter van 
Oosterom (OTB, TUDelft), Wilko Quak (OTB,TUDelft), Elger Heere (Faculteit Geowetenschappen, 
Universiteit Utrecht), John van de Vegte (KNMI) en Milco Wansleeben (Faculteit der Archeologie, 
Universiteit Leiden). 

 

4.4.4 Regio Zuid 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
Actieve leden: Lineke Geluk, Peter van de Crommert, Peter van de Ven. 
 
Regio Zuid heeft in 2009 de volgende bijeenkomst georganiseerd: 
 

 Op 13 mei 2009 (35 aanwezigen) bij het Radius College in Breda met als thema: Het mobiele 
kantoor. Tijdens de bijeenkomst gaven sprekers van een drietal bedrijven uitleg over het werken 
met computers in het veld: 

a. Panasonic Toughbook - Panasonic 
b. Het mobiele kantoor bij Coenradie-GCT - Coenradie-GCT 
c. De evolutie in Mobiel GIS, Mobiele Matrix ingezet als ‘Het Mobiele Kantoor’ – Leica-

Geosystems 
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4.4.5 Regio Oost 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Overijssel en Gelderland. 
Actieve leden: Erik Nobbe, Erwin Marsman, Freek van de Meer, Katinka Roebert, Peter van 
Capelleveen. 
 
Regio Oost heeft in 2009 (35 aanwezigen) de volgende bijeenkomst georganiseerd: 

 Op 23 april 2009 bij het Lokaal Opleidingen Centrum in Hardenberg een bijeenkomst met als  
thema Data Delen. Er zijn een tweetal lezingen gehouden: 

a. Digitale Watertoets – Denise Smit en Erik Nobbe 
b. Omgevingsinformatie voor vastgoedobjecten – Gerben Koppelmans 

4.5 Samenwerking 

Eind 2009 heeft het bestuur besloten de samenwerkingen meer beleidsmatig te gaan inzetten. Het 
bestuur bepaalt daartoe welke (inter)nationale samenwerkingen relevant zijn voor het GIN en welk 
doel GIN wil bereiken met de samenwerking. Per organisatie wordt een contactpersoon gezocht  
waarvan het bestuur (tenminste) twee maal per jaar een terugkoppeling gevraagd wordt. Komt deze 
terugkoppeling er niet, dan wordt de samenwerking met de contactpersoon beëindigd en gezocht naar 
een nieuwe contactpersoon. 
 
In november 2009 heeft het bestuur met een aantal contactpersonen gesproken over met name de 
internationale samenwerkingen. Hieruit zijn de navolgende conclusies gekomen: 
 
1. Internationale aanwezigheid is noodzakelijk als onderdeel van de strategie van de geosector.  
2. Internationale aanwezigheid geschiedt op verschillende manieren. GIN neemt de verantwoor-

delijkheid voor een internationale positionering. De intstituties, werkgevers en onderwijs, facili-
teren met beschikbaarstelling van experts (tijd/geld). 

3. Internationale vertegenwoordigers komen via het GIN jaarlijks bijeen om hun bevindingen te 
delen en rapporteren hun bevindingen telkens in het tijdschrift Geo-Info. 

 
Met onderstaande organisaties onderhield GIN in 2009 een samenwerking. 

 CLGE, contactpersoon: de heer Wijngaarde. 

 ICA, contactpersoon: de heer Kraak. 

 ISPRS, contactpersoon: de heer Vosselman. 

 FIG, contactpersoon: de heer Van Eck. 

 GITA, contactpersoon: niet bekend. 
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Colofon 
Dit is een uitgave van Geo-Informatie Nederland. 
 
Geo-Informatie Nederland 
Postbus 1058 
3860 BB NIJKERK 
info@geo-info.nl 
www.geo-info.nl 
 
Eindredactie 
Motivation Office Support, Nijkerk 
 
Het jaarverslag wordt op de algemene ledenvergadering van 8 december  2010 vastgesteld. 
 
 
 
Verzendlijst 

Plaatsing op de website  
Bestuursleden  
Van Zwol Wijntjes  
  
 

mailto:info@geo-info.nl
http://www.geo-info.nl/

