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Inleiding  
 
 

In dit jaarverslag 2010 legt het bestuur verantwoording af over een jaar met mooie activiteiten, maar 
ook lastige aspecten, gezien de financiële situatie. 
 
In 2010 stond het bestuur voor de uitdaging invulling te geven aan de uitvoering van het beleidsplan 
zoals dat in de ALV van december 2009 was vastgesteld. Eerste taak was hierbij het definiëren van 
concrete acties en het daaraan koppelen van een tijdslijn. In de loop van het eerste kwartaal 2010, 
gedurende dit proces werden we ingehaald door de werkelijkheid, toen bleek dat de inkomsten uit 
advertenties dermate achterbleven dat hard ingrijpen in de kosten noodzakelijk bleek. 
 

We hebben aan het einde van het eerste kwartaal moeten besluiten het aantal uitgaven van de Geo-
Info terug te brengen en de activiteiten van de ondersteuning terug te brengen. Pas op de plaats en 
hand op de knip werd het motto, maar ook vooruitkijken om te zien hoe we verder moesten. 
 
De tweede helft van 2010 hebben we gebruikt om de financiële huishouding op orde te krijgen. 
Maandelijks monitoring van de kosten en inkomsten hebben er weliswaar niet toe geleid dat we in de 
zwarte cijfers kwamen, maar wel dat het in april geprognotiseerde verlies gehalveerd werd. 
 
Inmiddels hebt u allen gelezen welke maatregelen we nog meer hebben moeten nemen om onze 
vereniging de goede kant op te sturen. De contributiestructuur is vereenvoudigd en de contributies zijn 
verhoogd om de kosten ten behoeve van de Geo-Info beter af te dekken nu de advertentiemarkt sterk 
is teruggelopen. 
 
Niet alles stond in 2010 in het teken van crisis. Er is ook hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen en 
bestendiging van het goede dat er al was. 
 
Zo is het Partnerprogramma ontwikkeld, waarmee verwachten bedrijven en organisaties aan ons te 
kunnen binden om ons te helpen met de uitvoering van de activiteiten dan wel met een financiële 
bijdrage. In 2011 wordt dit programma uitgerold. 
 
In november 2010, tijdens het succesvolle GIN symposium,  is de nieuwe website live gegaan ook een 
belangrijke stap voor een betere communicatie met de leden en de „buitenwereld‟. De nieuwe 
webmaster zal in 2011 verder gaan met de koppeling van de diverse andere, sociale, media aan onze 
website.  
  
Maar 2010 was ook het jaar van weer veel inhoudelijk goede uitgaven van de Geo-info en goed 
georganiseerde Regio bijeenkomsten. 
 
Ondanks de zorgen en de niet aflatende aandacht voor de financiën toch ook een jaar om inhoudelijk trots 
op te zijn. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Martin van Vliet 
Secretaris/vice voorzitter GIN
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1. De vereniging  

1.1 Missie en visie 

 
De in 2009 vastgestelde 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 2010 uit: 

Naam (her) Benoemd ALV Datum aftreden/herbenoeming 
dr. ir. J. Crompvoets 1 juni 2006  Afgetreden tijdens ALV 2010 
W.H.J. van Eck  1 juni 2006  2011 
ing. R.J. Luis   8 december 2010  2014 
ir. P.G. Quik 27 juni 2007  2011 
ir. L.A. Smit 11 juni 2008  2012 
mr. drs. ing. M. van Vliet 27 juni 2007  2011 
H. Westerbeek Msc  11 juni 2008  2012 
drs. M. de Bakker 2 december 2009  2013 

1.3 Portefeuilleverdeling 

Naam Functie 
W.H.J. van Eck Voorzitter en PR en marketing 
mr. drs. ing. M. van Vliet Secretaris en vicevoorzitter 
ir. P.G. Quik Penningmeester 
drs. 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 
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1.4 Dienstverleners 

De vereniging laat zich door externe bedrijven ondersteunen om de dagelijkse gang van zaken voor 
de verenging af te handelen. Motivation Office Support bv in Nijkerk voert voor de GIN het secretariaat 
en is werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.  
Begin 2010 is tevens de ledenadministratie en de financiële administratie van Van Zwol Wijntjes aan 
Motivation Office Support overgedragen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
 
Bovendien ondersteunt Motivation Office Support bv de redactie van Geo-Info, doet de eindredactie 
en verzorgt in samenwerking met een lokale drukker de opmaak, de drukgang en de verspreiding van 
het tijdschrift Geo Info.  
 
Het accountantskantoor Van Zwol Wijntjes in Leusden verzorgt het financiële jaarverslag en 
onderzoekt daarmee de vastleggingen in de financiële administratie zoals vermeld in artikel 11 lid 6 
van de statuten van GIN. 
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2. Leden  
 
In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het aantal leden per jaar. Het 
weergegeven aantal leden is het aantal leden per 1 januari van het jaar, dus na het verwerken van de 
opzeggingen per 31 december van het voorafgaande jaar. 
 

 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lid 2.242 2.381 2.105 2.036 1.951 1.856 1.716 

Lid gepensioneerd 132 171 154 148 138 137 121 

Lid student 87 101 95 92 54 46 74 

Bedrijfabonnement 469 515 479 470 451 426 354 

Lid BVK 668 678 675 676 669 669 662 

Lid BVK gepens. 168 154 151 146 142 142 112 

Erelid 13 15 15 14 14 14 14 

Diverse 48 48 47 48 48 48  

Totaal 3.827 4.063 3.721 3.630 3.467 3.338 3.053 

 

De forse daling van 31 december 2009 ten opzichte van 31 december 2010 is groter dan eerder, 
deels wordt dit verklaard doordat in de aangeleverde aantallen eind 2009 de opzeggingen van dat jaar 
niet waren verwerkt. Dit kwam aan het licht nadat de contributie in 2010 was gefactureerd. 

 

2.1 Algemene Ledenvergadering 

8 december 2010  
Op 8 december werd, na twee maal te zijn uitgesteld de algemene ledenvergadering gehouden in de 
kantoor van het Kadaster te Zwolle. Naast het bestuur was hierbij slechts één lid aanwezig.  
Tijdens de ledenvergadering zijn het jaarverslag 2009, het financieel jaarverslag 2009 en de begroting 
2011 besproken en vastgesteld. Er is besloten tot een forse verhoging van de contributie om de 
kosten van het uitgeven van het blad Geo-info enigszins te compenseren, na het (structureel) 
wegvallen van een deel van de advertentie-inkomsten. 
In de notulen van deze vergadering is de discussie en besluitvorming hierover na te lezen. 
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3. PR en Communicatie  

3.1 Algemeen  

Ten aanzien van de communicatie heeft GIN zich breder laten zien bij allerlei evenementen in de 
branche om zodoende het ledenaantal te verhogen door meer publiciteit.  
 
In november is de nieuwe website live gegaan die voldoende mogelijkheid biedt om de basis te 
vormen van een virtueel Geo-platform. Belangrijk onderdeel van de website wordt een „mijnGIN‟, 
waarin leden allerlei gegevens en kenmerken van zichzelf kunnen bijhouden voor een betere 
communicatie van de vereniging met de leden. 
 
Op het gebied van LinkedIn is GIN zeer actief geweest in 2010. Een bloeiende groep met ruim 1.000 
leden is het resultaat van de vele inspanningen op dat gebied.  

3.2 Tijdschrift voor Geo-Info Nederland  

Het tijdschrift Geo-Info is het lijfblad van de Vereniging GIN. Het blad draait voor een groot deel op 
inzet van actieve leden uit de vereniging aangevuld met professionele ondersteuning.  
Het tijdschrift is in 2010 tien maal verschenen en dat is 1 minder dan gebruikelijk. Het eerste halfjaar 
waren de nummers goed gevuld met gevarieerde kopij. Het vakantienummer 7/8 was extra dik omdat 
het een themanummer betrof specifiek gericht op “Geo-informatie voor de consument”.  
 
Gedurende het eerste halfjaar werd duidelijk dat het aantal advertenties achter bleef bij de begroting 
en dat het van structurele aard was. De advertentie-inkomsten bleven daarom ook ver achter. Omdat 
er geen mogelijkheden waren om de inkomsten voor Geo-Info in het tweede halfjaar aanzienlijk te 
laten toenemen heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen om de kosten te beperken. Zo is 
in het tweede halfjaar het aantal pagina‟s per nummer teruggebracht tot de standaard van 32 pagina‟s 
binnenwerk voor een regulier nummer (en 48 voor een themanummer) en is het nummer 11 gecombi-
neerd met nummer 12.  
 
Het artikel van het jaar 2010 is van de hand van drs. R. Hoff met het artikel „Hoe krijg je geo-informatie 
op het netvlies van bestuurders. Dit artikel is verschenen in Geo Info nummer 6 van 2010.  
 
De redactie bestond in 2010 uit: 

 Hoofdredacteur: Louis Smit 

 Adjunct hoofdredacteur: Katinka Roebert 

 Adri den Boer 

 Ronald Bokhove 

 Klaas van der Hoek 

 Bart Huijbers 

 Roelof Keppel 

 Edward Mac Gillavry 

 Ad van der Meer 

 Ferjan Ormeling 

 Marco Boogaard 

 Frank Kleijer  

 Jan de Kruijf 

 Philippe de Maeyer 
 

De laatste vier genoemde redactieleden hebben in 2010  
afscheid genomen van de redactie.  
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3.3 Website   

De website commissie bestond in 2010 uit: 
● Eddie Poppe, tevens webmaster van de oude website 
● Marco Boogaard  
● Frits  Straus 
● Guido Quik 

 
In november is de nieuwe GIN website gelanceerd. Op het moment van live gaan was de site nog niet 
geheel af, dit kwam omdat er geen webmaster meer was. Deze is inmiddels gevonden en in de 
maanden na november is meer informatie aan de site toegevoegd. 

3.4 LinkedIn groep GIN  

In deze groep kunnen leden en niet-leden onderw erpen digitaal bespreken. Discussies komen nog 
maar langzaam op gang, maar de verw achting is dat dit  zal toenemen. In de nabije toekomst zal 
er een grotere relat ie zijn tussen Geo-Info en deze LinkedIn groep. De LinkedIn groep bestaat uit  
meer dan 1250 groepsleden.  

3.5 GIN flits  

Wegens het ontbreken van een actueel mailbestand zijn geen GIN flitsen uitgegaan. In de nieuwe 
website is een nieuwsbriefmodule opgenomen. Zodra er voldoende mailadressen beschikbaar zijn, zal 
regelmatig een nieuwsbericht worden verstuurd. 

3.6 GIN publicatiereeks  

In 2010 zijn geen nieuwe publicaties uitgebracht door GIN.   

3.7 GIN partnerprogramma 

Het GIN partnerprogramma is in 2010 substant ieel gew ijzigd. Het nieuw e partnerprogramma is 
met de nieuw e advertent ie acquisiteur uitvoerig besproken en  zal in 2011 w orden ingevoerd. 
Het nieuw e  programma maakt de relat ie tussen partners en de vereniging duidelijker. Details van 
het programma zullen op de w ebsite w orden gepubliceerd. 
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4. Activiteiten   

4.1 GIN Symposium 

Op 10 november is het tweejaarlijkse GIN symposium in Apeldoorn georganiseerd door een pro-
gramma commissie, ondersteund door Sense. 

Het thema “de Geo-informatie buiten zetten” trok 60 voorstellen, waarvan ongeveer 30 gehonoreerd 
zijn. Met circa 450 bezoekers (200 GIN leden) en 26 exposanten was het symposium een succes te 
noemen. 

Zie voor meer informatie het uitgebreide inhoudelijk verslag in Geo-Info 11/12 en de presentaties op  
de Geo-Info website. 

4.2 Regio’s  

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. 

4.2.1 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 2010 een zeer 
succesvolle bijeenkomst georganiseerd met 
als met als titel: Ondergronds meten. De 
bijeenkomst vond plaats op 2 februari 2011 
in het gebouw van de NAM in Assen. 
 

 

 

4.2.2 Regio Noord-West 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Noord Holland en Flevoland. 

 

De regio Noord West heeft in 2010 geen bijeenkomsten georganiseerd. 
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4.2.3 Regio Mid-West 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Zuid Holland en Utrecht. 

Actieve leden: Allard de Wit, Jeroen van Winden 

In 2010 heeft deze regio geen bijeenkomsten georganiseerd. 

 

4.2.4 Regio Zuid 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. 

Actieve leden: Lineke Geluk, Peter van de Crommert, Pieter Kuyck, Sjaco Lensen. 

Deze regio heeft in 2010 een succesvolle bijeenkomst georganiseerd op 25 juni. De bijeenkomst had 
als onderwerp De Belgen doen het beter en de deelnemers hebben deze bijeenkomst in Breda en in 
Gent gevolgd. 

 

    

    

4.2.5 Regio Oost 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Gelderland en Overijssel. 

Actieve Leden: Erik Nobbe, Erwin Marsman, Katinka Roebert, Peter van Capelleveen, Henk Ensink 

Op 26 mei heeft deze regio een workshop georganiseerd in Zwolle. Het onderwerp van deze 
workshop was De BGT kleurt de organisatie de komende tijd oranje.  
Het was een bijzonder geslaagde bijeenkomst met meer dan 100 deelnemers. 
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Op zaterdag 11 december heeft regio Oost tevens de Familie dag Regio Oost georganiseerd in 
Notter. Tijdens deze familiedag werden de recreatieve mogelijkheden van GPS ontdekt door het 
zoeken naar een schat met coördinaten. 
Bij deze zeer geslaagde familiedag waren zo‟n 25 tot 30 mensen aanwezig. 

   

 

4.3 Samenwerking 

 
GIN is als beroepsvereniging een belangrijke speler in het geo netwerk in Nederland en internationaal. 
 
De doelstellingen van GIN sluiten aan bij,  of overlappen met die van andere initiatieven in de geo 
sector in Nederland. GIN streeft naar samenwerking met deze initiatieven. Met diverse organisaties 
heeft GIN goede samenwerkingsafspraken gemaakt zoals met: 

 Geonovum (inhoudelijke afstemming, vergaderlocatie) 

 GeoFort (promotie, vergaderlocatie) 

 Stichting Arbeidsmarkt Geo (participatie in bestuur, communicatie/promotie) 

 Stichting De Hollandse Cirkel (participatie in bestuur, digitaliseren tijdschriften) 

 Geo Business Nederland (beurzen, symposium, congres) 

 VNU (organisatie congres). 
 
Ook internationaal werkt GIN samen. Nederland is via GIN vertegenwoordigd in besturen en commis-
sies van de FIG (Cees de Zeeuw, Chrit Lemmen), ISPRS (George Vosselman), ICA (Menno-Jan 
Kraak) en CLGE (Jos Anneveld, Mark Wijngaarde).  
Met FLAGIS is in 2010 een studiemiddag georganiseerd over de geo arbeidsmarkt en het geo onder-
wijs in België en Nederland . 

 

4.4 Activiteiten Historische Werkgroepen 

De werkgroep Geschiedenis van de Kartografie heeft in 2010 de volgende bijeenkomsten georgani-
seerd:  
 
Op vrijdag 22 januari 2010 werd een studiedag georganiseerd over de Cartografie van de Zuiderzee.  
Tijdens deze studiedag gaf Paul van den Brink een lezing en blikte daarmee terug op 50 jaar cartogra-
fie van de Zuiderzee. Een ander onderdeel van de studiedag was een bezoek aan de tentoonstelling 
Spiegel van de Zuiderzee over de ontwikkeling van de cartografie van de Zuiderzee. 
De bijeenkomst was geslaagd en goed bezocht met 85 deelnemers. 
 
Op vrijdag 26 november 2010 werd een studiedag georganiseerd over de Nederlandse Kartografie 
in en rond de franse tijd.  De studiedag werd gehouden in het gebouw van de Bijzondere Collecties 
van de Universiteit van Amsterdam.  
Tweehonderd jaar geleden, in 1810, werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse Rijk, om in 
1813 met het binnenhalen van Koning Willem I daar weer van los te komen. Daarmee werd de basis 
gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ook deze studiedag was een geslaagde en inspirerende 
dag, ook goed bezocht met 72 deelnemers. 
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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 is  op de algemene ledenvergadering van 19 april 2011  vastgesteld. 
 
 
 

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

