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Voorwoord 
 
Met dit verslag sluiten wederom een mooi GIN jaar af. Het tweede jaar waar we te maken krijgen met 
corona maatregelen, waarmee we minder bij elkaar konden zijn. We hebben als vereniging onszelf dit en 
vorig jaar opnieuw moeten uitvinden. Meer online activiteiten, webinars en congressen en minder fysiek. 
Dit zorgt ervoor dat de dynamiek binnen de vereniging ook anders aan het worden is. We sluiten ook meer 
aan bij de behoeftes van jongere werknemers in het geo werkveld. De lessen die we nu leren, zullen ons 
in de toekomst een sterkere vereniging maken.  
 
In dit jaarverslag kijken we verder terug op de gebeurtenissen binnen de vereniging in het jaar 2021. Tijdens 
2021 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.  
 
Zo hebben we dit jaar hard gewerkt aan ons nieuwe content platform. Hier is de website en magazine 
samen getrokken en zal er naast een gloed nieuw magazine ook de mogelijkheid zijn om de artikelen online 
te lezen. We zien dat de artikelen die in de GeoInfo verschijnen door veel mensen van hoge waarde worden 
geschat. Door deze artikelen nu ook online te publiceren, bouwen we een mooie bibliotheek van onze 
vereniging op, die doorzoekbaar en voor een groter bereik toegankelijker is. Dit bied nieuwe kansen om de 
vereniging nog breder neer te zetten.  
 
Vorig jaar zijn we ook begonnen met het faciliteren van webinars. Dit hebben we dit jaar doorgezet. We 
zien een steeds hogere opkomst voor deze webinars en dat mensen steeds meer de weg weten te vinden 
richting de webinars. Daarnaast is dit jaar ook het platform DEGEOGRAAF overgenomen. Dit platform richt 
zich speciaal op jongeren in de geowereld.  
 
Ook hebben we dit jaar het FIG congres is Nederland mogen verwelkomen. Internationale congressen, 
zoals het FIG congres, helpt ons om betere samenwerking met andere landen te faciliteren en uitwisseling 
van kennis mogelijk te maken. Dit jaar werd voor het eerst het congres online neergezet. Als GIN zijn we 
trots op de rol die we dit jaar mochten spelen bij de organisatie van het FIG congres. We zijn ook trots op 
de brede samenwerking van (medewerkers van) bedrijven, overheden en onderwijs instellingen die het 
congres hebben neergezet. Daarnaast ook een kleine shoutout naar het young surveyors congres, die vorig 
jaar pionierde in het neerzetten van een online congres, mag zich ook dit jaar het grootste jong geocongres 
ter wereld noemen.  
 
Het bestuur blijft actief acteren om een breed draagvlak te creëren voor 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  

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

2024  

 
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 1.148 993 968 894 948 

Student 16 14 11 24 7 6 17 135 

Bedrijfsabonnement* 333 310 287 275 268 249 233 52 

Lid via Kadaster** 537 611 605 384 388 390 389 379 
 

Totaal 2.180 2197 2072 1831 1656 1613 1533 1514 
 
* 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 afsluit.  

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 Social Media 
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. Ook zijn sinds de 
overname van DEGEOGRAAF de social media platformen van DEGEOGRAAF in gebruik door GIN. Op 
11-11-2021 heeft DEGEOGRAAF 842 volgers op LinkedIN, 1041 Facebook, 289 Twitter, 414 Instagram.  
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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 wederom lastig was fysieke bijeen te komen 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 een heel 
aantal webinars.  
 
De GIN Activiteiten Commissie heeft hier een hele grote bijdrage aan geleverd. De verschillende online 
meetings waren inhoudelijk interessant en dynamiek, door de verschillende interactiemogelijkheden die we 
tegenwoordig kennen in de videoconferencing software. De meetings zijn opgenomen waardoor leden die 
niet aanwezig konden zijn in de gelegenheid zijn de presentaties op een later moment terug te kijken.  
 
Het bestuur wil, ook na corona, op webinars blijven inzetten. 
 

Datum Onderwerp Plaats 

21-01-2021 GIN Nieuwjaarswebinar: de kracht 
van Beeldmateriaal5 

Online 

01-04-2021 Online GIN Meeting: LoD2 modellen 
voor heel Nederland beschikbaar 

Online 

01-06-2021 GIN Webinar FIG e-Working Week Online 

20-06-2021 – 25-06-
2021 

FIG e-Working Week Online 

01-07-2021 Online GIN Meeting: Open Source 
GIS 

Online 

30-09-2021 Online GIN Meeting: 
Maatschappelijke Uitdagingen en 
GIS 

Online 

22-11-2021 – 23-11-
2021 

GeoBuzz Verschoven naar voorjaar 
2022 

23-11-2021 GeoBuzz Studentenprogramma Verschoven naar voorjaar 
2022 

23-11-2020 GIN Gala Vervallen 
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4.3 FIG Working Week  
De FIG e-Working Week vond plaats van 20 - 25 juni, dit was niet zomaar een webinar. Tijdens het 

evenement vonden meer dan 70 live sessies en workshops plaats, er was de mogelijkheid om online te 

netwerken, met sponsors en exposanten.  

Er waren zeven keynote sessies over onderwerpen binnen het overkoepelende thema 'Slimme 

landmeters voor land- en waterbeheer - uitdagingen in een nieuwe realiteit'. 

De keynotes presenteerden diverse, visionaire sprekers die krachtige nieuwe ideeën aandroegen, 

inzichten deelden in hun eigen ervaring & valkuilen en hun visie & voorspellingen presenteren in de 

steeds veranderende wereld van landmeten.  

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. Ook in 2021 blijkt op 
het laatste moment dat GeoBuzz niet door kan gaan. Het bestuur van GIN was van mening dat weer geo-
professionals in het zonnetje gezet moeten worden. Daarom zullen, net als vorig jaar, de  prijzen voor de 
GPA, de Kartografieprijs en de GIN-NCG Scriptieprijs op 22 november 2021, tijdens een online event 
voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van GIN, worden 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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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/

