MEDEDELINGEN

Vervolgenszaldeheerdr.AlanBrucevan
I.W.E.M.eenpresentatiegevenoverhet
watermanagement in Groot-Brittannië.
Destudiedag vindt plaatsop24juni 1998 in
congrescentrum Orpheus,Churchillplein1,
7341 BZteApeldoorn(telefoon (055)5221477).
LedenvandeNVA krijgen een uitnodiging
toegezonden.Anderegeïnteresseerden kunneneenuitnodigingverkrijgen bijde
secretaris vandeprogrammagroep mr.
A.G.H.Koning,telefoon (0344)6j7739,
fax(0344)6j7864.

vandeVWNeneenmaalgezamenlijk met
allewerkverbanden. Indeze gezamenlijke
vergaderingwerdendeplannenvoor1998
besproken.
Voordesamenstelling vanhetbestuuren
vandewerkverbanden wordtverwezen naar
deNVA-ledenlijst.
Programmagroepen
Programmagroep1(algemeen)
In 1997zijn tweeledenvergaderingen georganiseerd,ni.degecombineerde Klaarmeester-

dag/voorjaarsvergadering ende Najaarsvergadering.
De Klaarmeesterdag/voorjaarsvergadering
startte incongrescentrum 'DeNieuweBuitensociëteit' teZwollewaareenvoordracht
werdgehouden metalstitel 'Geïntegreerd
waterbeheer indepraktijk'. Nade huishoudelijke vergadering volgdepertreineen
excursienaar Kampen waar ingescheept werd
enalvarendaandachtwerdbesteedaan
'Dijkversterking indeIJsseldelta'en'Ketelmeerprojecten'. Bijterugkomst inZwollewas
ergelegenheid tijdens demaaltijd ervaringen

Tabel1

Jaarverslag 1997NVA
Algemeen
Hetjaar 1997isvoordeNVAeensuccesvol
jaargeweest.Erzijn zeerveelactiviteiten
ontplooid,waarvooreenruimebelangstellingwas,ookvanuitonzenieuwedoelgroepen.Tabel 1 geeft eenoverzichtvanalleactiviteiten.
Achterafgezien lijkt ditjaardaarnaast vooral
inhet teken tehebbengestaan vanvernieuwingvande(schriftelijke) communicatie.De
lezerskringvanhettijdschrift 'DeKlaarmeester' isinmiddelsverbreed met lezersuit het
kwantiteitsbeheer. Ditvroegomeen nieuwe
naam('Neerslag')eneeneigentijds uiterlijk.
Hettijdschrift H 2 0ondergingeengedaanteveranderingenwordt nu uitgegevendoor
Nijgh.Zoweldevormgevingalsderedactioneleformule werden vernieuwd.
VoordeNVA-homepageopinternetwerd
gekozenvoorzelfstandige NVA-informatiepagina's.
Desamenwerking metzusterorganisaties die
reedsplaatsvindt in hetkadervandeStichtingWateropleidingen enrond het tijdschrift H20krijgt nuooksteeds duidelijker
vorm tussen depersonenverenigingenNVA
enVWN. Erwerdeencommissieingesteld
metdeopdrachtomteonderzoekenopwelke
wijzedesamenwerking tussenNVAenVWN
indetoekomst kanworden geïntensiveerd.
Ledenenbestuur
Intabel 2 isdeontwikkelingvanhetledenbestand in 1997weergegeven,met tervergelijkingdegegevensvan 1995en 1996.Detoenamevanhet aantal leden,dievooreenbelangrijkdeelafkomstig zijn uit het kwantiteitsbeheer,zetzichvoort.Hetaantal begunstigersisvrijwel constant gebleven.
Hetbestuur vergaderde in 1997zesmaal,en
daarnaast eenmaalsamen met het bestuur
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Eenoverzicht vanalleactiviteiten in1997
Datumin1997enorganisatoren)

Activiteit

13 februari, pg6

StudiedagVeiligheid vanBoezemkaden

13 februari,pg4

Studiedag 'Modellering'

7maart,pg4i.s.m.CURen'tVanck

Symposium 'Natuurvriendelijk oeverbeheer'

16april,pg2,3 en4i.s.m.
werkgroep stadsecologie

Symposium 'Waterbeheer indebestaande
stad;vanlastnaar lust'

23 mei,pg5en6

Symposium 'Grondwateralswerkterrein
voorprovinciesen waterschappen'

6juni,pg 1,sectieOverijssel

Klaarmeesterdag/Voorjaarsvergadering

13juni,pg5en6

Symposium 'GemeentenenWaterschappen:taakverdelen ofsamenwerken'

18juni, pg2

Excursie'Infiltratie voorzieningen voor
afstromend regenwater inEnschede'

28en29augustus,deelname pg.4

Symposium afscheid prof.Lyklema

24september,pg4i.s.m.
werkgroepecologisch waterbeheer

Excursiebeekherstel stroomgebied
vandeDommel

\6oktober,pg3

Symposium 'Biologischgereinigd effluent;
grondstofofeindprodukt?'

6november,pg6

Symposium 'Het peilflexibel beheerst'

14november,TCMZ

'Demodelorganisatie:detoekomstvan
modelleringen procesautomatisering'

28 november,pg1 i.s.m.
overigepg'sentechnische commissies

Najaarsvergadering teAmersfoort

12december,pg4i.s.m.KIvIenIPO

Symposium 'Regionale watersysteemrapportages'

november,TCA

Workshopoverpraktijkproblemen met
anaërobe behandelingvan afvalwater
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Per31-12-1995

Per31-12-1996

Mutaties

Per31-12-1997

Gewoneleden

1560

1564

+ 43

1607

Sectieleden

1121

1217

+ 16

1233

35

29

237

235

2953

3045

Studieleden
Begunstigers
Totaal

+

4

33
233

+ 61

3106

Tabel

uit tewisselenencontacten teleggen.
DeNajaarsvergadering vond plaatsin'Congrescentrum DeEenhoorn' teAmersfoort en
wasdezekeerbreed vanopzet.Metalsthema
'Vanwaterketens en-systemen'werddoor
verschillendeprogrammagroepen encommissieseenaantalactueleontwikkelingen op
hun werkterrein toegelicht.
Tevenswerd hetSTOWA-boek 'Interactieve
PlanvorminggerichtopEffectiviteit en
Acceptatie'aandevoorzittersvandeSTOWA
enNVAaangeboden.
Programmagroep2(verzamelingentransport
afvalwater)
Hetsymposium 'Waterbeheer indebestaandestad;vanlastnaar lust' trok meerdan100
belangstellenden. Inhetkorrdraait duurzaam waterbeheer indestadomdevolgende
sleutelbegrippen: integralebeoordelingvan
dewaterketen enoptimalisatie van het
watersysteem,deecologiealsbasisvanplanningen inrichting,maarookeengrotere
betrokkenheid vandeburgersen maatwerk
pergebied.
Verderwerdeenexcursiegeorganiseerd naar
infiltratievoorzieningen voor afstromend
regenwater indewijkRuwenbosinEnschede.
Pro^ramma^roep3 (afvalwaterbehandeling)
140deelnemers bezochten het symposium
'Biologischgereinigd effluent; grondstofof
eindprodukt?'Hierwerdaandacht besteed
aandenormstellingen indetoekomst,de
gebruiksmogelijkheden vaneffluenten, en
aandemogelijke nazuiveringstechnieken.
Vervolgenswerdenderesultaten vaneen
aantalpraktijkonderzoeken en -toepassingen
toegelicht, met name helofytenfilters, zuiveringsmoerassen,continue-filtratie, membraanfiltratie endesinfectie metUV-licht.
Proaramma^roep4[oppervlaktewater)
Deprogrammagroepheeft 7activiteiten
(mede)georganiseerd,waarvanervierworden toegelicht.'
- Studiedagmodellering.Deopkomst van
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dedagmet 100personen vielietstegen.Aan
deordekwam hoejemodellen kunt gebruikenbijde beleidsontwikkeling.
- Symposium 'Natuurvriendelijk oeverbeheer',samenmet het Civieltechnisch
centrum uitvoering ResearchenRegelgeving(CUR)enhetopleidingscentrum 't
Vanck.Voordezedagwaszeerveel
belangstelling (ca. 400deelnemers).De
deelnemers kwamen vooraluit het middenkader vandewaterschappen;
-

-

Deexcursie'beekherstel'had meerdan
voldoende belangstelling.In hetochtendgedeelte werdeenviertal korteinleidingengehouden, waarna 'smiddagseen
aantal locaties inhetstroomgebied van
deDommel werdbezocht;
Symposium 'Regionale watersysteemrapportages'waseengezamenlijke activiteit
vanhetKoninklijk Instituut vanIngenieurs,hetInterprovinciaal Overleg(IPO)
endeNVA. Dezegeslaagdedagwerd
bezochtdoorruim 300personen.

Proaramma^roep5(bestuurlijk-juridischeaspecten
waterbeheer)
Samenmetprogrammagroep 6heeft programmagroep 5 in 1997tweesymposiageorganiseerd.
Overhetonderwerp 'Gemeentenenwaterschappen:taakverdelenofsamenwerken'
werden vierinleidingengehouden endiscussiesovervierthema's:hetbuitengebied, het
stedelijk gebied,communicatieen integraal
beleidvoordefysieke leefomgeving. Deslotconclusievandeca.100aanwezigen wasdat
gemeenten enwaterschappen deaken verdelenénsamenwerken.Meteenpublicatiein
'HetWaterschap'97/20isdezeactiviteit afgerond.
Grondwater alswerkterrein voorprovincies
enwaterschappen washetthema op23 mei.
Dediscussieoverdeherverdeling vandeverantwoordelijkheid voorhetgrondwaterbeheervraagtdatalle technisch-inhoudelijke
enbestuurlijk-juridische aspecten voldoende
bekendzijn.Deopkomst,ca.120deelnemers,
wasgoed.

Programmagroep6(grondwaterenhydrologie)
Programmagroep 6heeft eenviertal studiedagen(mede)georganiseerd. Nognietindit
verslaggenoemd werden:
- Studiedag 'Veiligheid vanboczemkades'.
Dezedagwerddoorcirca50mensen
bezocht.Tijdens dezestudiedag is informatieverstrektentoelichtinggegeven
opeen nieuwe beoordelingsmethode
voorhet vaststellen vanveiligheidsniveausvoorboezemkades.
Gedurendehetsymposium 'Hetpeil
flexibel beheerst'werdeenaantal lezingengehoudenoverde mogelijkheden
vanflexibiliseringvandeoppervlaktewaterpeilenalsbelangrijk elementvanintegraal waterbeheer.Dedagwerddoor
circa 110deelnemers bezocht waarvan
circadehelft afkomstig vanwaterschappen.
Pro,grammalgrocp7(reststoffen)
Programmagroep7heeft gediscussieerd over
onderwerpen dieinteressant kunnen zijn
voordeleden vandeNVA. Beslotenisom
gezamenlijk metdeReststoffenunie vande
waterleidingbedrijven eenseminar teorganiserenovervalorisatievanreststoffen. Het
seminarzalinseptember 1998plaatsvinden.
CommissieRegionaleSectiesenRegionaleSecties
In 1997heeft deKRSverder inhoud gegeven
aandeverbrededoelstelling.Bijsommige
sectiesisreedssprakevaneenforsegroeivan
het ledenaantal.
Devoorjaarsvergadering werdditjaar
gecombineerd metdeklaarmeesterdag.De
secrieOverijssel heeft dezedagmedegeorganiseerd insamenwerking metprogrammagroep1.
Tijdschnft 'DeKlaarmeester'
Zoalsaltijd isook'DeKlaarmeester'weer
6maalverschenen inhetaflopenjaar.Het
jaar 1997kenmerktezichalseenjaar vande
veranderingen.Beslotenwerdomeenprijsvraagonderdelezersuit teschrijven voor
eennieuwe naam,diebeterzou aansluiten
bijdeverbrededoelstelling.Vanuitdediverse
inzendingen werdgekozen voordenaam
'Neerslag', ingezonden doordeheerVan
Hoven uitdesectie Midden-Nederland.
SecrieNoord-Nederland
DesectieNoord-Nederland combineerde
haar ledenvergadering meteenlezingdoor
defirma Drager.Tijdens denajaarsexcursie is
eenbezoekgebracht aandeVAM teWijster.
Voortsiseenlezinggehouden overanalysemetingendoorEndress& Häuser.
SecneOverijssel
DesectieOverijssel heeft, zoalsbovenreeds
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genoemd,veeltijd besteedaandeorganisatie
vande voorjaarsvergadering/klaarmeesterdag.Denajaarsvergadering werdgehouden
op6november 1997teBornemet aansluitend
een lezingoverdesaneringsplan Beken
Hengelo.
SectieGelderland
Desectieheeft eenexcursiegeorganiseerd
naardestormvloedkering indeNieuwe
Waterwegmetaansluitend eenHavenrondvaartteRotterdam.Naafloop vandeexcursie
werddejaarvergaderinggehouden.Gezien
hetstijgend aantal ledenmoetdesectiezich
gaan beradenoverdevraaghoehiermeeom
tegaan.
SectieMidden-Nederland
Midden-Nederland organiseerdezijn voorjaarsvergadering incombinatie meteen
lezingdoorSigmaCoatings.
Denajaarsexcursie bestond uiteendriedaags
bezoekaanParijs.Hoogtepunten waren het
bezoekaanderwzivanParijs(6,5 miljoen i.e.)
enhetbezoekaanhet rioleringsmuseum.

Internationalecontactenenactiviteiten
Excursiecommissie
Deexcursiecommissie heeft in 1997geen
excursiegeorganiseerd, maarbereiddewel
eenexcursievoornaarBelgië,die plaatsvindt
in 1998.
Internationalecommissie
Belangrijkste onderwerpen in 1997waren:
- opstellen vaneenstrategievoordeinternationalecontacten vandeNVA;
organisatievoorbereiding Internationaal
congres 'Application ofmodelsinWater
Management' inseptember 1998tijdens
Aquatech inAmsterdam;
twinning metPolenenEgypte;
samenwerking metzusterorganisatie in
België;
- bijdrage aanontwikkelingenlAWQ^
EWPCAenWEF(samenwerking/integratie);
Deheer Ehrhardt werd benoemd toterelid
vandeWEF.
Technischecommissies

SectieNoord-Holland
DesectieNoord-Holland hieldeenvergadering,gevolgddooreenrondleiding bijForboKrommenieeneendagexcursie binnende
regio.Bezochtwerden het waterwinstation
Juliana teAndijk,demuseumstoomtram van
Hoorn naarMedembliken hetstoommachinemuseum,gevestigd inhet voormalig
stoomgemaal 'DeVierNoorder Koggen'te
Andijk.
SectieZuid-Holland
DesectieZuid-Holland organiseerde haar
ledenvergadering,voorafgegaan dooreen
bezoekaandeStormvloedkering teHoekvan
Holland eneenvoordrachtoverhetwelen
weevandeHistorischeCommissie.Op 18en
19september iseentweedaagseexcursie
georganiseerd naarAerzenteDuitsland waar
eenfabrikant vanblowerswerd bezocht.
SectieZuid-Nederland
DesectieZuid-Nederland heeft devoorjaarsvergaderinggehouden metaansluitendeen
excursienaarderwziVenlo.De najaarsexcursiebestond uiteenbezoekaanAlliedColloids
teBradford, Engeland.
SectieZeeland
DesectieZeelandheeft eenexcursiegeorganiseerd naardeStormvloedkering teHoek
vanHolland waarbijookdeelwerdgenomen
dooreenaantalcollega'swerkzaam bij waterkwantiteitsbeheerders.Defusie vande
Zeeuws-Vlaamsewaterschappen heeft zijn
weerslaggehadophetaantal activiteitenvan
desectie.

Technischecommissieanaerobezuivenn^(TCA)
DeTCA heeft in 1997eenstrategischediscussiegevoerdaangaandedetaak-endoelstellingvanhaarwerk.
Erwerdenzekeraanknopingspunten om,in
combinatie metandereprogrammagroepen
encommissiesvandeNVA,verdertewerken
aandebekendheid metende mogelijkheden
vananaërobetechnieken bijdeverwerking
vanafvalwater en reststoffen.
Verderiseenworkshopgeorganiseerd aangaandedepraktijkproblemen met anaërobe
behandeling vanafvalwater datveelzwevendestofbevat.Daarnaast ismetsteun vande
NVA, hetwereldwijdeIAWQcongres
Anaerobicdigestion'voor2001 naarNederlandenBelgiëgehaald.
Technischecommissiemodellerenvanzuiveringsprocessen(TCMZ)
Deperiodieke uitgave,'DeModelkrant',verscheen in 1997tweemaal,inmaart en inseptember.Debelangstelling hiervoorwas
onverminderd groot.
Ookwerdeenworkshop(ruim 50deelnemers)georganiseerd metalstitel 'Demodelorganisatie:detoekomst vanmodelleringen
procesautomatisering'. Doelvandeworkshopwashetopgangbrengen vandediscussieronddevraagwelkerolmodelleren,en
daaraangekoppeld procesautomatisering in
detoekomst kangaan spelen.Tijdensde
najaarsvergadering werdeen samenvatting
gepresenteerd vandebevindingen vande
workshop.

Technischecommissierealtimecontrol(TCRTC)
In 1997wasdehoofdactiviteit vandeTCRTC
gerichtophetopstellen vaneenrapportover
RTCinhetwaterbeheer.Indit rapport wordt
eenoverzichtgegevenvandestand dertechniek,geïllustreerd aandehand vaneen
beschrijving vandrie praktijkvoorbeelden,
eenrioleringssysteem eneenboezemwatersysteem.Hetrapport isinconceptgereeden
zalmedio 1998 worden afgerond.
Daarnaast isvoorde NVA-najaarsvergadering,samen metdeTCMZeen technische
sessiegeorganiseerd metalsonderwerp
'Optimalisatie afvalwatersysteem'.
Prijzen
Noud LathouwersenJohan Raapontvingen
tijdens devoorjaarsvergadering de
NVA/Klaarmeesterprijsvoorhun artikel
'Vermindering vanH,Svorming inpersleidingen doordoseringvannitraat',hetbeste
artikel in 'deKlaarmeester'overdeperiode
half1995-1996.
Tijdens dehuishoudelijke vergadering inhet
najaar werddeNVA/H.0prijs over 1996uitgereiktaanHenkSenhorstenJaquesdeWit,
voorhun artikel 'Nulemissiealsstrategie
voordetoekomst',gepubliceerd in H,0
nummer 1 vandejaargang1996.
Histonschecommissie
DeHistorischecommissiewerktein 1997aan
devolgendeactiviteiten:
hetbewarenvanonderdelen oprwzi's,
dieeenrolhebbengespeeld bijdeontwikkelingvanhet waterbeheer;
deplaatsingvaneenruimeRomneyloodsophet terrein vanderwziAmersfoort aanheteindevanhet verslagjaar.
Begonnen werdmetdeinrichting,enhet
overbrengen vanmateriaalvanelders.
gewerktwerdaaneenjubileumboek ter
gelegenheid vanhet40-jarigbestaanvan
deNVAin1998.
- onderzocht werd metwelkeandereorganisatiesereventueelkanworden samengewerktbijhetstichten vaneenecht
museum.Contactenzijn gelegd metde
directeur vanhet Waterleidingmuseum
teUtrecht.Gewerktwordtaaneennota
metvoorstellen tenbehoevevande
besluitvorming inhet NVA-bestuur.
Opleidingen
CommissieOpleidingenRiolering(COR)
DeNVAkentviercommissiesdiezichbezighouden metopleidingen,driealsondersteuningvandeStichtingWateropleidingen en
eenalsbegeleidingscommissie bijhet hoger
NVA-diploma/PBNA
In 1997zijn devolgendeopleidingen ophet
gebied vanrioleringvanstart gegaan:
H 2 0 « 121998
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BasiscursusRiolering(op3 cursusplaatsen);
- VervolgcursusJuridischeaspecten bij
inzameling,transport en behandeling
van afvalwater;
CursusRioleringactueel;
Cursus Rioleringsberekeningen,
hydraulisch functioneren.
Debasiscursus Riolering 1996/1997isinseptember 1997,samenmetdevervolgcursus
Juridischeaspectenafgerond meteendiploma-uitreiking indevormvaneenminisymposium.Tevensisin 1997debasiscursusRioleringdoorgelichtenaangepastaande
behoeften vanhet werkveld.
CommissieOpleidingenAfvalwaterzuiveringen
Waterbeheer(COWÂ)
In 1997zijn ophetgebiedvan afvalwaterzuiveringenwaterbeheer vanstartgegaan:
- Techniekafvalwaterzuivering (op
7cursusplaatsen);
- Stikstof-enfosfaatverwijdering (op
5cursusplaatsen);
Integraal waterbeheer.
Decursus UitgebreideTechniek Afvalwaterzuivering isinjuni 1997afgerond. Decursus
isgegevenop9locatiesinNederland.
DecursusIntegraalwaterbeheer isdeopvolgervandecursusKwaliteitsbeheer vanhet
oppervlaktewater. Eind 1997 isbegonnen met
hetdoorlichten vandecursussen afvalwaterzuivering.
AdviescommissieWaterbeheer
DeadviescommissieWaterbeheer heeft in
1997tweemaalvergaderd enadviesuitgebrachtaanhetbestuur vanWateropleidingenover:
Opleidingen encursussen voordetoekomst;
DoorlichtingvandeNVA-opleidingen;
Commissiestructuur;
Huisvesting;
- Concept-jaarplan 1998;
- Concept-PR-activiteiten Wateropleidingen;
Cursusideeën1998
Examen-enbegeleidingscommissieHogerNVAdiploma/PBNA
Debelangstelling voordezeopleidingneemt
af, nu eropditgebiedanderevragenen
anderemogelijkheden komen.Decommissie
beraadtzichoverdezeontwikkelingen.
Mijn hartelijke dankaaniedereendiehet
materiaal voorditjaarverslag heeft aangeleverd,met namedesecretarissen vandewerkverbanden enhetsecretariaat te Rijswijk.
MiepvanGijsen
DesecretarisvanhetNVA-bestuur
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland

3jurn1999,
Manifestatie 100jaarVWN,
HotelZuiderduin, EgmondaanZee.

Agenda VWN
uur

18juni 1998,10.15 >
Contactorgaan VoorlichtersWaterleidingbedrijven,
WLF,Grouw.
3 september1998,
Collegevan bedrijfsjuristen.
15 september 1998,09.00uur,
BestuurVWN,
WNWB, Breda.
17september 1998,10.15uur,
Contactorgaan VoorlichtersWaterleidingbedrijven,
Waterbedrijf Gelderland.
22t/m 25september1998,
VWN-Fitterijwedstrijden,
RAI,Amsterdam.
2 oktober1998,
Introductie-bijeenkomst nieuweleden,
Kiwa,Nieuwegein.
13 oktober1998,
OverlegBesturenNVAenVWN
14t/m 16oktober1998,
Benelux-waterdagen,
Luxemburg.
29oktober1998,
Themadag "Gewenstegrondwatersituatieen natuurdoeltypen"
Programmacommissie B i.s.m.NVA
13 november 1998,10.00uur
Nieuwebedrijfsvoeringtechnieken binnen distributie
Kiwa,Nieuwegein
25en26november1998,
Collegevan Bedrijfsjuristen.
1december1998,
Najaarsvergadering en thema-bijeenkomst
Communicatieenmarketing.
10december 1998,10.15uur,
Contactorgaan VoorlichtersWaterleidingbedrijven,
PWN,Heemskerk.
Januari/februari 1999,
Themabijeenkomst Zorgsystemen,

Oktober1999,
Themadag "Uitvoeringgrotewerken"
ProgrammacommissieC

BezoekdeVWN-lnremetsite:
http://www.vwn.nl

VWN-ledenvergadering
Verslagvande162eVWN-ledenvergadering,
gehouden op 14 mei 1998 bij KiwateNieuwegein.
Opening
Devoorzitterdrs.G.J.vanNuland opentde
vergaderingmeteenwoordvanwelkomaan
deca.250aanwezigeledenen hun partners.
Hijfeliciteert Kiwamethaar 50-jarigbestaan,
tergelegenheid waarvandoorKiwain
samenwerking metde programmacommissie
Aeenaantrekkelijk programma isopgesteld.
Verslagvande ledenvergadering
d.d.2december1997
Hetverslagvandevorige ledenvergadering
wordtongewijzigd goedgekeurd envastgesteld.
Ingekomenstukkenenmededelingen
Devoorzitter maaktmelding vanhet
volgende:
a) tijdens deAquatech(22t/m 25september
1998)zullen wederomdesuccesvolgeblekenfitterijwedstrijden wordengehouden;
b) allebelangengroeperingen ophetgebied
vanwaterzullen tijdens deAquatech
voorheteerstonderééndakzijnverenigd ineenzgn.Waterhuis;
c) deBenelux-waterdagen worden 14t/m
18oktober 1998inLuxemburggehouden;
d) inhetcontactorgaan Veiligheidsaangelegenheden(CVA) isalssecretaris benoemd
deheerH.M.J.Molenaar vanNUON;
e) erzijn enkeleverzoeken tot oprichting
vannieuwecontactorganen bij het
bestuur inbehandeling,t.w.voorautomatiseringspersoneel, bouwkundigenen
werktuigbouwkundigen;
f) deInternetsitevanVWNblijkt druk
bezocht;
g) eenledenwerfactie isgestart,gerichtop
2000leden inhetjaar2000.

