
 

 

NIEUWSBRIEF VVMA JULI 2020 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Normaal gesproken brengen we in juli geen nieuwsbrief uit vanwege de vakantieperiode. Maar mede 

vanwege de bevestiging van nieuwe leden bij de vereniging toch een verkorte versie. 

Voor degenen die nog mogen gaan een goede vakantie gewenst. Voor degenen die terug zijn van 

vakantie veel werkplezier, en voor degenen die nu vakantie hebben en toch de mail openen dank 

voor het enthousiasme. 

Terugblik bijeenkomst 9 juli in Groesbeek 

Donderdag 9 juli zat het weer ons niet mee, maar dat mocht de 

pret niet drukken. Op het Nederlands Wijncentrum in Groesbeek 

hadden wij als VVMA een BBQ georganiseerd. Uiteraard kregen we 

eerst een rondleiding door de wijngaard en uitleg over het verdere 

proces en het uiteindelijk bottelen van de wijnen.  

Tijdens de BBQ bleek dat niet corona het grootste gevaar was, 

maar de BBQ zelf. De gasfles vloog namelijk in de brand. Gelukkig 

kreeg de kok het vuur met brandschuim uit en was de hulp van alle 

bedrijfshulpverleners 

met VCA vol van de 

VVMA niet nodig.       

Toch hopen we snel weer een nieuwe bijeenkomst te 

organiseren, waarbij de 1,5 meter afstand niet meer 

nodig is. Tot die tijd gaan we wel door met het 

organiseren van de netwerkbijeenkomsten, maar 

uiteraard in aangepaste vorm zodat iedereen veilig kan 

deelnemen.  

Ledenwerving  

In de vorige nieuwsbrief zijn de volgende kandidaten 

voorgesteld: 

- Novaflow Milieuadvies BV (contactpersoon Perry van 

Gompel). 

- B&L Grondmanagement BV (contactpersonen Ruud 

Lexmond en Jakob Bos). 

- Schuurman Milieu Civiel BV (contactpersoon Jan Henk 

Schuurman). 

Er zijn geen bezwaren van de leden bij het bestuur binnengekomen, dus bij deze een hartelijk 

welkom bij de VVMA, voor deze drie bedrijven! 



 

 

 

Prommenz uit Schagen heeft aangegeven lid te willen worden. Het bedrijf heeft 6 fte op bodem met 

daarbij enkele veldmedewerkers. Naast bodem is Prommenz ook actief in inmeten, infra en 

ruimtelijke ontwikkeling.  Contactpersonen zijn Martijn Nanninga en Willem Koning. 

Mocht er iemand bezwaren hebben tegen het lidmaatschap van Prommenz dan dit graag mét 

motivatie kenbaar maken bij het bestuur binnen 4 weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief 

BIJEENKOMSTEN 

Graag de volgende bijeenkomsten noteren in de agenda. 

In de laatste week van september houden we een bijeenkomst met Bodem+. Datum en plaats van 

samenkomst wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.  

Op donderdag 29 oktober staat nu een 

bijeenkomst met IL&T. Plaats nog te bepalen. 

Quirine Diesbergen (programmamanager 

bodem, grond- en oppervlaktewater bij IL&T) 

gaat samen met een collega van haar het 

gesprek met ons aan. De Juridische Commissie 

zal in samenspraak met de leden de bijeenkomst 

voorbereiden.  

De ALV wordt gehouden op donderdag 19 

november. Dan wordt o.a. aandacht besteed aan 

het evalueren van het jaarplan 2020, en wordt het jaarplan 2021 met de daarbij behorende 

begroting besproken. Plaats van samenkomst nog te bepalen. 

Alle bijeenkomsten vangen aan om 15 uur, en bestaan uit een inhoudelijk gedeelte met aansluitend 

de gelegenheid om elkaar onderling te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. En 

zolang dat aan de orde is houden we uiteraard rekening met de maatregelen die nodig zijn om het 

Corona-virus de baas te blijven. 


