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Inleiding  
 
 
Het jaar 2011 is voor de vereniging een jaar in transformatie geweest. De aandacht van het bestuur 
was gericht op de financiële situatie en op de bestuurswisselingen. Gelukkig is het ook gelukt om de 
opengevallen vacatures in te vullen en zodoende met veel energie het jaar 2012 in te gaan. 
 
Een van de hoogtepunten dit jaar is het GIN Congres geweest. Hier is in de breedte en de diepte van 
de Geo-informatie wereld (Nederland en daarbuiten) weer aangetoond. 
 
Daarnaast is het bestuur blij met de vrijwilligers, die voor de verschillende producten (Geo-Info, 
regiobijeenkomsten en onze website) hard en ook goed aan het werk geweest zijn. 
 
De contacten met de leden zijn ook aangehaald, door de start van MIJNGIN (zie kader hieronder). We 
hopen hier vooral meer gebruik van te maken in 2012. 
 
Ook de partners (in nieuwe vorm gestart tijdens de Geo-Info XChange) zijn van levensbelang voor 
een bloeiende vereniging. 
 
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de verdere details over onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur, 
 
Martin van Vliet en Marien de Bakker 
Secretaris en Secretaris a.i. 
 
 
 
MIJNGIN 
 
Via MIJNGIN wordt de GIN-ledendatabase up-to-date gehouden. Zodoende kunnen we leden beter 
informeren en gerichte uitnodigingen voor activiteiten sturen. In juli 2011 is aan alle persoonlijke 
leden per brief gevraagd in te loggen op MIJNGIN en het persoonlijk profiel aan te vullen.  
 
Ben je er nog niet aan toegekomen? Ga naar de website, log in met je lidnummer en je postco-
de. Nadat je bent ingelogd leidt elke volgende muisklik naar je profiel. Dit profiel moet je aanvullen 
voor je verder kunt in de site.  
 
Meer informatie over MIJNGIN en inloggen vind je op www.geo-info.nl. 
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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 2011 uit: 

Naam (her) Benoemd ALV Datum aftreden/herbenoeming 
W.H.J. van Eck  1 juni 2006 30 november 2011 afgetreden 
ing. R.J. Luis   8 december 2010 2014 
ir. P.G. Quik 27 juni 2007 30 november 2011 herbenoemd 
ir. L.A. Smit 11 juni 2008 30 november 2011 afgetreden 
mr. drs. ing. M. van Vliet 27 juni 2007 30 november 2011 afgetreden 
H. Westerbeek Msc  11 juni 2008 2012 
drs. M. de Bakker 2 december 2009 2013 
drs. P. Hoogwerf 30 november 2011 2015 
ing. R. Keppel 30 november 2011 2015 

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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Vanaf 30 november 2011  
Naam Functie 
drs. P. Hoogwerf Voorzitter / PR en Marketing 
ir. G. Quik Penningmeester 
drs. M. de Bakker Onderwijs en Onderzoek/ secretaris a.i. 
ing. L.A. Luis Regiocoördinator 
H. Westerbeek Msc Historie en arbeidsmarkt/Internationaal 
ing. R. Keppel Hoofdredacteur Geo-Info 
Vacature Secretaris 
 

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 GIN het secretariaat en 
is werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.  
De financiële administratie is in 2011 uitgevoerd door Motivation Office Support 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.  
 
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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2.1. Ledenaantallen 
 
2.1. Ledenaantallen  
 
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 2012 

Lid (persoonlijk) 2.242 2.381 2.105 2.036 1.951 1.856 1.716 1.477* 

Lid gepensioneerd 132 171 154 148 138 137 121 n.v.t. 

Lid student 87 101 95 92 54 46 74 12 

Bedrijfabonnement 469 515 479 470 451 426 354 275 

Lid BVK 668 678 675 676 669 669 662 608 

Lid BVK gepens. 168 154 151 146 142 142 112 n.v.t. 

Erelid 13 15 15 14 14 14 14 13** 

Diversen 48 48 47 48 48 48  71*** 

Totaal 3.827 4.063 3.721 3.630 3.467 3.338 3.053 2.456 

 
* Het lidmaatschap Gepensioneerden kennen we in 2011 niet meer als los lidmaatschap, dit 
lidmaatschap is opgegaan in het Persoonlijk lidmaatschap.  
** Prof.ir. G.A. van Wely (1916) is overleden. 
*** Diversen: bedrijfsleden (67), partner basis (2), partner uitgebreid (1), partner top (1). 
 
In 2011 is de contributie fors verhoogd. Het bestuur heeft toen besloten om leden langer dan normaal 
de tijd te geven op te zeggen (tot 1 april 2011). Dit heeft geresulteerd in meer opzeggingen dan 
gebruikelijk. 

2.2 Algemene Ledenvergaderingen 

19 april 2011  
Op 19 april is voor het eerst in lange tijd de voorjaars-ALV gehouden op de Hogeschool Utrecht.  
De ALV werd voorafgegaan door een lezing met als titel "De toekomst van de geo-informatie: de juiste 
man/vrouw op de juiste plek". De lezing werd georganiseerd door Frans Rip (WUR) en Marien de 
Bakker (RUG). 
In totaal waren 20 leden aanwezig. Tijdens de ledenvergadering zijn het jaarverslag 2010, het 
financieel jaarverslag 2010 besproken en vastgesteld en heeft de webmaster, Milo van der Linden, 
uitleg gegeven over de website en MIJNGIN. 
In de notulen van deze vergadering is de discussie en besluitvorming van de behandelde 
onderwerpen na te lezen 
 
30 november 2011  
De najaars-ALV is gehouden op de eerste dag van het GIN Congres gecombineerd met de Geo-Info 
XChange. Inclusief het bestuur waren er 24 leden aanwezig. Tijdens de vergadering zijn de gewijzigde 
statuten en huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd, is de contributie voor 2012 
vastgesteld en de begroting voor 2012 besproken. 
 
Daarnaast is een drietal bestuursleden, te weten de voorzitter Jan 
Willem van Eck, de secretaris Martin van Vliet en de hoofdredacteur 
Louis Smit, afgetreden.  
Als nieuwe voorzitter is benoemd Peter Hoogwerf, als nieuwe 
hoofdredacteur Roelof Keppel. Naar een nieuwe secretaris wordt 
nog gezocht. 
De penningmeester Guido Quik is voor een periode van drie jaar 
herbenoemd.  

Oude en nieuwe voorzitter 

 
In het verslag van de vergadering leest u meer over het besprokene en de besluitvorming. 
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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 2010 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 is ‘mijnGIN’, een 
omgeving waarin leden allerlei gegevens en kenmerken van zichzelf kunnen bijhouden voor een 
betere communicatie van de vereniging met de leden. Dit onderdeel met koppelling naar de 
ledenadministratie is voor de zomer van 2011 live gegaan. 
 
Op het gebied van LinkedIn is GIN zeer actief geweest sinds 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 verenigingsblad 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 2011 tien maal verschenen en dat is 1 minder dan oorspronkelijk de bedoeling was.  
Er is een tweetal gecombineerde edities uitgegeven: de nummers 7 en 8 en later in 2011 werden de 
nummers 10 en 11 gecombineerd.  
De in 2010 ingezette trend (minder advertenties, kleinere omvang) heeft in 2011 een vervolg gekre-
gen. 
 
Helaas is deze tendens mede ingegeven door het schrale economische klimaat en zal daardoor waar-
schijnlijk van langere duur zijn. Daarnaast is de laatste jaren sprake van een toenemende tendens 
naar vluchtiger nieuwsgaring en de daarbij behorende media: de geo-tweets en polemieken op de 
daartoe bestemde themapagina’s van LinkedIn nemen met de dag toe. Deze manieren van informa-
tieverspreiding komen voor naast de bestaande methoden van nieuwsgaring en –verspreiding. Er is 
klaarblijkelijk in de maatschappij behoefte aan verschillende methoden van infomatieverwerving. On-
der andere om die reden en zeker ook om de belangrijkste reden –wat is de positie van Geo Info bij 
ongewijzigd beleid en gelijkblijvende maatschappelijke tendensen- is eind 2011 vanuit het bestuur 
bepaald dat er in 2012 een onderzoek zal komen naar de positie van Geo Info: vernieuwende com-
municatie. Welke sterke kanten heeft Geo Info? Wat zijn de zwaktes en welke zijn de kansen en be-
dreigingen? Welke positie dienen wij primair in te nemen naar onze leden, en in welke behoefte zou 
een gerenommeerd blad als Geo Info moeten voorzien? In hoeverre zijn wij onderscheidend naast het 
overige aanbod van nieuwsmedia over het vakgebied geo-informatie? Existentiële vragen die in de 
loop van 2012 beantwoord zullen moeten worden.  
 
In editie 7/8 van 2011 is het artikel van het jaar verschenen. Dit artikel is van de hand van Lowie Brink 
en is gepubliceerd onder de titel ‘Van kaart aan de wand naar wandkaart’.  
 
In 2011 bestond de redactie uit: 

 Hoofdredacteur: Louis Smit t/m 30 november 2011 

 Adjunct hoofdredacteur: Roelof Keppel t/m 30 november 2011  

 Adri den Boer 

 Ronald Bokhove (tot en met 31 december 2011) 

 Klaas van der Hoek 

 Bart Huijbers 

 Roelof Keppel (vanaf 30 november 2011 Hoofdredacteur) 

 Edward Mac Gillavry 

 Ad van der Meer 

 Ferjan Ormeling 

 Frans Rip 

 Milo van der Linden 
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3.3 Website   

De website commissie bestond in 2011 uit: 
● Milo van der Linden (webmaster) 
● Guido Quik 

 
3.4 LinkedIn groep GIN  

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

3.5 GIN partnerprogramma 
 
Naast individuele leden kent GIN al jaren zogenaamde Bedrijfsleden. Een belangrijke categorie leden, 
maar helaas niet een groep leden die eenvoudig persoonlijk aan te spreken is. 
Het streven van GIN is dan ook om bedrijfsleden zoveel mogelijk Partner van GIN te laten worden. 

Onder het motto "Samen staan we sterk"  is eind 2011 begonnen met het benaderen van bedrijven 
voor het GIN Partnerschap.  Om het vakgebied goed te profileren zoekt GIN aansluiting met andere 
partijen. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk onze positie in de Geo-markt versterken. Een partner 
van GIN ondersteunt de doelstellingen van de vereniging en zet het eigen bedrijf op de kaart. 

GIN kent drie soorten Partnerpakketten, Basis, Uitgebreid en Top. In 2012 zullen de bedrijfsleden 
worden benaderd om hun lidmaatschap om te zetten in een GIN Partnerschap. 

Tijdens de Geo-Info XChange zijn de eerste twee partnerovereenkomsten nieuwe stijl getekend met 
de Rijksuniversiteit Groningen - CRIG (Basis) en GeoCensus (Uitgebreid). 

    
Tekenen partnerovereenkomst met Rijksuniversiteit Groningen (links) en GeoCensus 

 
3.6 MIJNGIN 
 
MIJNGIN is een besloten, beveiligd, deel van de website speciaal ingericht voor de individuele leden. 
MIJNGIN zal door de vereniging worden gebruikt om de leden beter en gerichter te informeren, maar 
vooral om sneller met de leden te communiceren en natuurlijk ook kosten te besparen. 
 
MIJNGIN is medio 2011 opengesteld, maar slechts een klein deel van de individuele leden hebben 
hun lidprofiel aangevuld en dat is jammer. 
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Als wij weten wat de persoonlijke interesses zijn, naar welke regio-bijeenkomsten een lid zou willen 
komen, wat zijn/haar e-mailadres is kan de vereniging heel gericht leden uitnodigen voor of attenderen 
op bijeenkomsten die mogelijk interessant zouden kunnen zijn. De GIN Nieuwsbrief zal uitsluitend 
naar de op MIJNGIN geregistreerde leden worden verzonden. 
 
GIN streeft er naar dat eind 2012 alle individuele leden via MIJNGIN hun voorkeuren kenbaar hebben 
gemaakt. 
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4. Activiteiten   

4.1 GIN CONGRES / Geo Info XChange  

Op 30 november en 1 december is het tweejaarlijkse GIN congres in de Jaarbeurs in Utrecht georga-
niseerd in combinatie met de beurs Geo-Info XChange.  

 

Zie voor meer informatie het uitgebreide inhoudelijk verslag in Geo-Info 1-2012 en de presentaties op  
de Geo-Info website (www.geo-info.nl). 

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 2011 de volgende 
bijeenkomsten georganiseerd:  
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4 april: "Data wat kun je ermee"  
locatie: Rijksuniversiteit Groningen. 

 

  

4.2.2 Regio Noord-West 

Deze regio organiseert bijeenkomsten in de provincies Noord Holland en Flevoland. 
 
De regio Noord West heeft in 2011 geen bijeenkomsten georganiseerd. 
In deze regio is de werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie actief. Voor meer informatie 
zie paragraaf 4.4. 
 

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 2011 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 2011 de volgende bijeenkomsten georganiseerd:  

 

27 juni: "De chemie tussen (data) kwaliteit en de omgeving" 
locatie: Eindhoven. 
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6 oktober: "The sky is the limit 
locatie: Bergen op Zoom. 

   

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 

In 2011 heeft deze regio de volgende bijeenkomsten georganiseerd:  

- 17 maart: Netwerkborrel 
locatie: Almelo. 

- 26 mei: "Innovatie Geo-Inwinning" 
locatie: Deventer. 

- 24 november: "Digitale en web-cartografie" 
locatie: Kampen. 

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: 
 

 FIG (Cees de Zeeuw) 
- Lid van de Working Group 7 (werkgroep van landadministraties); 
- De afgelopen 2 jaar namens GIN het FIG vertegenwoordigd; 
- Vertegenwoordigd namens het Kadaster, associate member van FIG. 
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 FIG (Chrit Lemmen) 
- Lid van de Working Group 7 (werkgroep van landadministraties); 
- Directeur van het OICRF (dit is een referentiesite / website van het FIG). 

 

 ISPRS (George Vosselman) 
 - Contactpersoon voor GIN; 
 - Editor-in-chief van de ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing; 
 - Co-chair van de werkgroep III/2 Point cloud processing. 
 

 ICA (Menno-Jan Kraak) 
- Vicepresident.  
 

 CLGE (Jos Anneveld) en 
- Nederlands gedelegeerde naar de CLGE, afgevaardigd door GIN. 
 

 CLGE (Mark Wijngaarde)  
 
Met Flagis is in 2010 een studiemiddag georganiseerd over de geo arbeidsmarkt en het geo onderwijs 
in België en Nederland. In 2011 is er geen afspraak geweest over een mogelijke samenwerking met 
Flagis. Flagis was tijdens het GIN Congres wel vertegenwoordigd. 
 

4.4 Activiteiten Historische Werkgroepen 

In de regio Noord-West  is de werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie actief. In 2011 
heeft de werkgroep de volgende bijeenkomst georganiseerd: 
 
- Op maandag 4 april 2011 een studiedag bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem.  
 

   
 
 
Een korte inhoud van de studiedag: 
Veel steden in Nederland zagen zich in de tweede helft van de 19e eeuw gedwongen ruimte voor hun 
bevolkingsaanwas en industrie te zoeken buiten de vesting, die inmiddels een knellend zeventiende-
eeuwse keurslijf was geworden. Kaarten en plattegronden volgden dit proces op de voet. Aan dit ver-
schijnsel en de kartografische aspecten ervan wordt een studiedag gewijd met de titel: Sprong over de 
vestingwal: Kartografie van de uitbreidende stad na het midden van de negentiende eeuw. 
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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 (31 mei 2012) aan de leden ter akkoord 
voorgelegd.  
 
 
 
 

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

