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Voorwoord 
 
Vanuit het bestuur kijken we terug op een bewogen jaar. We begonnen het jaar met drie nieuwe 
bestuursleden en een hoop enthousiasme. Mooie activiteiten stonden op de planning, het FIG congres in 
mei, nieuwe ideeën voor de GeoInfo en een nieuwe opzet voor de geobuzz. Echter kregen wij medio april 
te maken met het corona virus. Dit zorgde ervoor dat de geobuzz en het FIG congres niet doorgingen en 
het voor het bestuur, redactie en als verenging steeds moeilijker word om bij elkaar te komen.  
 
Maar ondanks de tegenslagen die dit jaar ons als vereniging in de weg hebben gestaan, ben ik verrast en 
trots door de veerkracht binnen de vereniging. Voor het eerst werd een goed ontvangen webinar neergezet 
en ook voor het FIG congres werd een gedeelte digitaal gefaciliteerd. GIN is meer gaan inzetten op een 
digitaal platform. Naar onze verwachting zal deze richting verder worden doorgezet en ook in 2021 zullen 
we verder digitaliseren. We roepen daarom iedereen die hier ideeen over heeft op, zich te melden.  
 
In dit jaarverslag kijken we verder terug op de gebeurtenissen binnen de vereniging in het jaar 2020. Tijdens 
2020 hebben we een start gemaakt met nieuwe initiatieven, terwijl er aandacht bleef voor de huidige 
initiatieven. In het  jaarverslag legt het bestuur haar verantwoording af over de wijze waarop haar plannen 
zijn gerealiseerd, we proberen dit te doen op een open en transparante manier.  
 
In 2020 hebben we verder nagedacht over het magazine en de website en de rol die dit medium biedt 
binnen de vereniging. De GeoInfo word gezien als de belangrijkste pilaar binnen de vereniging. Ook dit jaar 
verschenen Geo-Info magazines waren van een hoog niveau, zowel inhoudelijk als wat vormgeving betreft. 
Maar we zien ook een aantal uitdagingen, we hebben bijvoorbeeld moeite om de website een centrale rol 
te laten spelen binnen de vereniging. In de vorige ALV is een nieuwe visie gepresenteerd hierover. Dit jaar 
hebben we dit uitgezet in actiepunten. Er is gekozen om te migreren in 2021 naar een nieuw digitaal 
platform, waarbij de kennis en artikelen in het magazine centraal staan. 
 
Ook internationaal speelt onze vereniging een steeds grotere rol. Bestuur en vertegenwoordigers van GIN 
waren aanwezig op internationale bijeenkomsten van ICA, ISPRS, CLGE en FIG. Voor het FIG congres in 
2020 speelde GIN een belangrijke rol voor het digitaliseren van de YSN congres door de corona crises.  
 
Het bestuur blijft actief acteren om een breed draagvlak te creëren vooronderzoek activiteiten zodat GIN 
waarde kan blijven toevoegen voor haar leden en de Geo-wereld. 
 
Het bestuur wenst u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag. 
 
Namens het bestuur, 
 
Tim Brouwer 
Secretaris 
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1. Vereniging  
 
GIN is een interactieve ontmoetingsplaats en vormt een toegankelijk kennisnetwerk voor iedereen die 
zich beroepsmatig bezighoudt met geo-informatie. GIN organiseert daartoe 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. 
 
1.1 De missie 
 
GIN wil dé ontmoetingsplaats en hét kennisnetwerk zijn voor iedereen die zich professioneel bezighoudt 
met geo-informatie. GIN organiseert daartoe activiteiten ter ontplooiing van de individuele leden en ter 
versterking van de positie van het vakgebied geo-informatie in de maatschappij. 
 
Met de huidige middelen biedt GIN vooral een fysieke ontmoetingsplaats bij congressen, 
regiobijeenkomsten of studiereizen. Informatie wordt aangeboden door het blad Geo-Info en de 
nieuwsbrief en in toenemende mate via berichten op onze GIN-site en via de sociale media. Een virtuele 
ontmoetingsplaats met directe interactie via nieuwe media zal in de toekomst nadrukkelijker een rol 
spelen. Ook het netwerk moet overzichtelijk en toegankelijk zijn voor leden, zodat men snel een juiste 
persoon of informatiebron kan vinden. 
 
De GIN-missie luidt dan ook als volgt: 
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 om 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. GIN doet dit samen met anderen. 
 
GIN stelt de volgende afgeleide doelen vast: 

• Een toegankelijk en verbonden netwerk creëren binnen geo-gebruikers. 

• Een interactief kennisplatform 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. 
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2. Organisatie  
 
Het hoogste orgaan van de vereniging is de ledenvergadering. De dagelijkse uitvoering is belegd bij het 
bestuur en actieve leden die zich verenigen in themagroepen. De vereniging wordt ondersteund door het 
verenigingsbureau.  
 
2.1 Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden 
 

Naam Functie Aftredend Herkiesbaar 

R. (Ron) Rozema Voorzitter 2023 Ja 

T.J. (Tim) Brouwer Secretaris 2023 Ja 

H. (Henk) Ensink Penningmeester 2023 Nee 

C.M.A.J. (Kees) Jansen Onderwijs & Wetenschap 2020 Nee 

K. (Klaas) van der Hoek Overheid, Kadaster, historie en internationaal 2020 Nee 

C. (Carline) Amsing Communicatie en regio’s 2022 Ja 

M.M. (Magdelena) Grus Redactie, website en bedrijfsleven 2023 Ja 

P.G. Kaspers Kandidaat-bestuurslid; Onderwijs & Wetenschap 2024 ja 

E. Nobbe Kandidaat-bestuurslid; Overheid, Kadaster, 
historie en internationaal 

2024 Ja 

 
2.2  Dienstverleners 
 
De vereniging wordt op het gebied van management, secretariaatsvoering, financiën, communicatie en 
het uitgeven van ons vakblad ondersteund door het verenigingsbureau. Deze dienstverlening is 
ondergebracht bij MOS bv in Nijkerk. De medewerkers op het bureau staan onder de 
verantwoordelijkheid van de secretaris. Ten aanzien van de financiële administratie draagt de 
penningmeester deze verantwoordelijkheid. Conform artikel 14 van de statuten werkt GIN voor het 
opstellen van de jaarrekening samen met Accountantskantoor Auren in Leusden.  
 
Verdere samenwerkingspartners zijn Kingsquare uit Beverwijk die de website van GIN beheert en 
drukkerij Van de Ridder die het vakblad Geo-Info drukt. In het kader van de AVG zijn met alle 
dienstverleners verwerkersovereenkomsten opgesteld. 
 

Naam Functie 

Jitze Vellenga Verenigingsmanager 

Anne-Marie Borkens Secretariaat 

Daphne van der Pol Financiën 

Caroline Knobbe Bladmanagement 

Sam Dekkers Bladmanagement 
Huidige medewerkers op het verenigingsbureau (info@geo-info.nl of 033 247 3415) 
 

 

3. 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. Er is nog steeds sprake van een afname in het aantal leden, 
vooral door pensionering van veel van onze leden. De -beperkte- toename van studentenleden maakt dit 
niet structureel goed. 
 
 
 
 

mailto:info@geo-info.nl
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Lidmaatschap 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Regulier 1.294 1.262 1.169 1.148 993 968 894  

Student 16 14 11 24 7 6 17  

Bedrijfsabonnement* 333 310 287 275 268 249 233  

Lid via Kadaster** 537 611 605 384 388 390 389  

Totaal 2.180 2197 2072 1831 1656 1613 1533  
 
* Bedrijfsabonnementen bestaan uit bedrijfsleden, Partner Basis, Partner Uitgebreid en Partner Top. 
** Kadaster heeft een bedrijfslidmaatschap met ingang van 1 januari 2014. 

 
 
3.1 Partners van GIN  
 
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. Deze ontwikkeling is in 2020 nog niet afgerond en zal worden 
geïntegreerd met een visie op de vereniging van de toekomst.  
 
Geo-Informatie Nederland kent drie soorten Partnerpakketten: Basis, Uitgebreid en Top. De logo's van de 
partners worden afgebeeld in ons vakblad Geo-Info en op de website. In 2017 is begonnen met de categorie 
bedrijfslidmaatschappen verder te introduceren bij bedrijven en (overheid)instellingen.  
 
Per 1 januari 2021 is afgesproken dat uitgeverij Performis de partners van GIN benadert en eventueel 
een nieuwe partnerovereenkomst met hen afsluiten.  

3.2 Algemene ledenvergadering 
 
Conform de besluitvorming in 2016 organiseert GIN eenmaal per jaar een ledenvergadering in het najaar. 
De ledenvergadering in 2020 vond op dinsdag 24 november plaats. Vanwege de maatregelen rond 
Covid-19 werd deze ledenvergadering digitaal gehouden.  
 
 

4. Activiteiten  
 
In deze paragraaf blikken we terug op de verschillende activiteiten die GIN het afgelopen jaar heeft 
georganiseerd. 
 
4.1 Content en Community Management 
In 2020 heeft GIN een contentstrategie uitgewerkt. De drie hoofdpunten die daaruit zijn voortgekomen 
worden hier samengevat. Ten eerste is het doel de Geo-Info themanummers verder te verdiepen met 
behulp van webinars. Ten tweede zal GIN de offline en online wereld met elkaar verbinden, bijvoorbeeld 
door QR-codes in het blad beschikbaar te stellen, of korte artikelen in de Geo-Info publiceren en online de 
uitgebreide versie zetten. Ook wil GIN meer aandacht voor studenten, bijvoorbeeld door voor Engelstalige 
studenten op de website interessante artikelen te delen.  
 
De Geo-Info was ook dit jaar een belangrijke steunpilaar van de organisatie. De content en vormgeving 
blijven wederom sterk. Ook in 2020 zijn we er weer in geslaagd om een interessante reeks aan artikelen 
en bijdragen te mogen publiceren. We slagen er steeds beter in om met een wat langere aanloop 
themanummers te produceren. Voor Geo-Info 3 is het thema Landmeetkunde gekozen en de Geo-Info 5 
werd neergezet omtrent het Energietransitie thema.  
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In 2020 is het besluit genomen om de Geo-Info vier keer per jaar uit te geven, in plaats van zes. Dit om de 
druk op de (vrijwillige) redactie te verlichten, een kostenbesparing door te voeren en te focussen op kwaliteit 
in plaats van kwantiteit. Het professionaliseren van de website en online activiteiten zal uitgebreider 
opgepakt worden.  
 
Het gebruik van sociale media binnen de verenging en de leden is toegenomen. Op de platformen LinkedIn, 
Facebook en Twitter zijn we in leden gegroeid en ook heeft de content, meer dan ooit, via deze kanalen 
onze leden bereikt. We zijn als vereniging ook steeds meer op deze platformen gaan leunen en zullen dit 
in de toekomst steeds meer gaan doen. Instagram is als nieuw platform in het afgelopen jaar gegroeid, dit 
zal GIN blijven gebruiken om alle mogelijke social media gebruikers te bereiken.  
 

 
 
4.2 Bijeenkomsten  
 
Kennisuitwisseling over diverse onderwerpen en elkaar ontmoeten is een van de pijlers waar het 

lidmaatschap om draait. Hoewel het door covid-19 lastig was fysieke bijeenkomsten te organiseren en 

een aantal bijeenkomsten hierdoor zijn geannuleerd, zijn er ook het afgelopen jaar weer verschillende 

activiteiten georganiseerd. Om de vereniging ook in beweging te houden tijdens covid-19 is er ook 

gezocht naar nieuwe vormen. In dit kader organiseerde GIN diverse webinars. De ervaringen hiermee 

waren positief en het bestuur wil, ook na corona, op webinars blijven inzetten. 
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23-01-2020 Nieuwjaarsbijeenkomst Geo en Machine Learning Zwolle 

03-02-2020 GIN-Noord bij Waterschap Noorderzijlvest Groningen 

Mei 2020  5th FIG Young Surveyors Conference Online 

01-09-2020 Webinar Landmeetkunde Online 

24-11-2020 Ledenvergadering en uitreiking GPA Online 

21-01-2021 Nieuwjaarswebinar Online 

01-04-2021 Webinar LoD2 modellen Online 

01-06-2021 Webinar FIG Working Week Online 

20-06-2021 FIG Working Week Online 

01-07-2021 Webinar Open Source GIS Online 

30-09-2021 Webinar Maatschappelijke uitdagingen Online 

22+23-11-2021 GeoBuzz Den Bosch 

16-12-2021 Online GIN meeting (onderwerp nog vast te stellen) online 

 
 
4.3 FIG Working Week  
In mei 2020 was Working Week van FIG gepland. Deze zou worden gehouden in de RAI in Amsterdam. 
De vele werkzaamheden waren in volle voorbereiding. In 2019 werd de organisatie opgestart, de locatie 
was gereserveerd, hotels waren gereserveerd en de ingediende papers waren geselecteerd. Visa voor 
deelnemers, welke er een nodig hadden, waren aangevraagd. Uiteraard dit onder verantwoordelijkheid 
van de deelnemers zelf, maar toch vereiste dit ook de nodige inspanning. De Stichting welke was 
opgericht om de organisatie op zich te nemen, draaide op volle toeren. Vanzelfsprekend in nauw overleg 
met het hoofdkantoor van FIG in Kopenhagen. We hadden er als GIN zin in en waren er helemaal klaar 
voor. Totdat half maart COVID-19 ook naar het westen kwam.  
 
Eerst was er veel onduidelijkheid over de gevolgen. Kan het congres doorgaan? Komen de deelnemers 
nog wel? Mogen ze nog wel komen? En wat als ze er zijn en ze zouden niet meer terug kunnen vanwege 
reisbeperkingen? Zijn er alternatieven? Hoe komt het uit met de kosten? Kortom nog drukker voor 
betrokkenen dan in de voorbereiding. En dan valt het besluit: het kan niet doorgaan. De risico’s zijn te 
hoog. Alles moet dan worden afgezegd, deelnemers,. Locatie, hotels, nevenactiviteiten. Er moeten 
regelingen worden getroffen over het terugbetalen van al gestorte gelden. Ik durf wel bijna te stellen dat 
er meer werk is verzet dan bij een Working Week welke zou zijn doorgegaan. En dan de vraag te 
beantwoorden dat wij weer bereid zouden zijn om later alsnog een congres te willen organiseren. Dat zou 
dan in 2024 kunnen zijn, de andere jaren zijn al toegezegd aan andere landen. En hoe komt het dan met 
een eventueel nu gemaakt draaiboekje, gelden aanbiedingen nog voor hotels, locaties. Toegezegde 
papers? En dan komt na overleg met de organisatie voor 2021 in Ghana dat zij bereid zijn om op te 
schuiven en dat zij ons als GIN 2021 ‘gunnen’. Dat wordt dan schakelen. Kan dat dan wel terwijl we niet 
weten of het dan weer ‘normaal’ is in de wereld. Dat iedereen weer kan, mag en wil reizen.  
 
Na het nodige overleg met het hoofdkantoor van FIG in Kopenhagen en met alle stakeholders in 
Nederland, Ghana en anderen is besloten dat wij als GIN de organisatie van FIG 2021 over gaan nemen. 
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Iedere betrokkene ondersteunt deze beslissing. Hoe dat zal gaan komt in het volgende jaarverslag, maar 
nu al is duidelijk dat het congres in juni 2021 zal worden gehouden met als basis de Jaarbeurs. Wel is dit 
betrekkelijk want op dit moment is het de bedoelding dat het een digitaal congres zal worden. Dus 
deelnemers hoeven niet weer een visum aan te vragen. We zijn dan ook minder afhankelijk hoe de 
wereld er volgend jaar zomer er uit zal zien. En kunnen dan nu toch met volle snelheid met de 
voorbereidingen aan de slag. 
 
Tekst over FIG Working Week 2021 nog toevoegen! 
 

4.4 GIN Gala 
 
Rond GeoBuzz organiseert GIN traditiegetrouw het GIN-Gala. Een evenement waar men tijdens een 
heerlijk diner kan bijpraten en netwerken met vakgenoten. Het hoogtepunt van de avond zijn de jaarlijkse 
prijsuitreikingen: de Geo Prestige Award (GPA), de GIN Kartografiewedstrijd én de GIN-NCG-
Scriptieprijs.  
 
Gezien de situatie rond covid-19 heeft de GeoBuzz in 2020 niet plaats gevonden. Het bestuur van GIN 
was het wel met elkaar eens dat er weer geo-professionals in het zonnetje gezet moeten worden. 
Daarom zijn de verkiezingen gewoon gestart en zijn de prijzen voor de GPA en de Kartografieprijs op  
24 november jl. uitgereikt tijdens een online event voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 
GIN. De uitreiking van de GIN-NCG-Scriptieprijs vond plaats tijdens het jaarlijkse NCG Symposium op  
5 november die dit jaar online plaats heeft gevonden.  
 
Op 22 en 23 november 2021 wordt GeoBuzz gehouden in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch. 
Tijdens het GIN-Gala op maandagavond 22 november a.s. worden de prijzen voor de GPA, de 
Kartografiewedstrijd en de GIN-NCG Scriptieprijs uitgereikt.   
 

4.5 Magazine 
 
Een abonnement op ons vakblad Geo-Info maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. Het magazine 
verscheen in 2020 6 keer per jaar en telt 48 pagina’s die door de redactie worden ingevuld. De redactie 
bestaat uit de hoofdredacteur en diverse redacteuren. De redactie werd in 2020 ondersteund door het 
bureau en is te bereiken op gi@geo-info.nl.  
Vanaf 1 januari 2021 verzorgt uitgeverij Performis het magazine alsmede de GIN Nieuwsbrieven. In 2021 
zal Geo-Info 4 keer verschijnen. 
 

Naam Functie 

Sytske Postma Hoofdredacteur (2020) 

Roelof Keppel Hoofdredacteur (2021) 

Adri den Boer  
 
Redacteur 

Astrid Elemans 

Eric Hagemans 

Ferjan Ormeling 

Frans Rip 

Inge la Riviere 

Peter Weenink 

Caroline Knobbe Bladmanagement 

Sam Dekkers 

  

https://www.geoinformatienederland.nl/geo-prestige-award-2020
https://www.geoinformatienederland.nl/kartografiewedstrijd2019
https://www.geoinformatienederland.nl/gin-ncg-scriptieprijs2020
https://www.geoinformatienederland.nl/gin-ncg-scriptieprijs2020
mailto:gi@geo-info.nl
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Uitgave Themanummer 

Februari 2020 Geo-Info 1 

April 2020 Geo-Info 2 

Juni 2020 Geo-Info 3 (thema landmeetkunde) 

September 2020 Geo-Info 4 

Oktober 2020 Geo-Info 5 (thema energietransistie) 

December 2020 Geo-Info 6 

Maart 2021 Geo-Info 1 

Juni 2021 Geo-Info 2 

September 2021 Geo-Info 3 

December 2021 Geo-Info 4 

https://www.geoinformatienederland.nl/sites/nl.geo-info.www/files/Geo%20Info%201-2020%20LR%20voor%20VdR.pdf
https://www.geoinformatienederland.nl/sites/nl.geo-info.www/files/Geo%20Info%202-2020%20LR.pdf
https://www.geoinformatienederland.nl/sites/nl.geo-info.www/files/Geo%20Info%203-2020%20LR_0.pdf
https://www.geoinformatienederland.nl/documenten/geo-info-4-2020
https://www.geoinformatienederland.nl/documenten/geo-info-5-2020
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Colofon 

 

Dit is een uitgave van GIN 

 

Geo-Informatie Nederland 

Postbus 1058 

3860 BB NIJKERK 

info@geo-info.nl 

www.geo-info.nl 

Eindredactie 

MOS BV, Nijkerk 
 

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

