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De Dutch Aviation Group draagt bij aan het versterken van de
Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart, door kennisuitwisseling en
samenwerking, in binnen- en buitenland

Nieuwsbrief - Januari 2014

Leden die zich nog niet hebben opgegeven voor de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2014 kunnen dit
alsnog doen door een mailtje te sturen naar: a.hutten@dutchaviation.nl
Klik hier voor de agenda.

Heeft u zich al opgegeven voor de DAG-Themabijeenkomst "Smarter Travel" van 10 februari (14.30 uur) na afloop ALV?

Deelname, alleen voor (geassocieerde) leden, door opgave bij Angelique Hutten (a.hutten@dutchaviation.nl)

Inleiding
Naast de agenda van onze activiteiten in 2014, besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan enkele nieuwe leden die wij vanaf 1 januari hebben mogen begroeten.
Daarnaast geven we een kort overzicht van enkele aankondigingen in het kader van Internationale Positionering en hebben we een tweetal Promotie Aanbiedingen te
melden op het gebied van Luchtvaart Wet-en Regelgeving handboeken.

Agenda
10 februari 2014: Algemene Ledenvergadering + Themabijeenkomst "Smarter Travel", locatie: Lounge van JetSupport, Schiphol-Oost.
4 april 2014: Themabijeenkomst (i.s.m. ESTEC), locatie: ESTEC - Noordwijk.
14 april 2014: Themabijeenkomst "Duurzame Luchtvaart", locatie n.n.b.
12 mei 2014: Luchtvaartlentebijeenkomst, locatie: Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk.
16 juni 2014: Dag van het Luchtrecht. locatie: Hotels van Oranje, Noordwijk.
22 september 2014: Themabijeenkomst "Internationale Positionering", locatie n.n.b.
13 oktober 2014: Themabijeenkomst "Logistieke Netwerken", locatie: Jan de Rijk te Roosendaal.
17 november 2014: Symposium "De Nederlandse Luchtvaartagenda", locatie: Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk.
8 december 2014: Dag van het Luchtrecht: locatie: Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk.
Ten opzichte van de eerdere agenda, gepubliceerd in de nieuwsbrief van november 2013 zijn er een tweetal aanpassingen te melden. Te weten:
a) De Themabijeenkomst bij ESTEC zal nu plaatsvinden op 4 april i.p.v. 28 maart; en
b) Het Symposium "De Nederlandse Luchtvaartagenda" is één week verschoven naar 17 november.
Voor het meest recente overzicht kunt u het beste ons programma op de website raadplegen.
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1/3

6-6-2014

Nieuwsbrief - Januari 2014

Nieuwe leden
Wij begroeten de volgende nieuwe leden:
Het bedrijf Fox-IT heeft als doel technische en innovatieve oplossingen te maken die voor een veiligere samenleving zorgen. Zij doen dat door
geavanceerde diensten en oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging en cyberdefensie te ontwikkelen voor klanten over de gehele wereld.
Fox-IT (Ronald Prins) was onlangs betrokken bij onze DAG-Themabijeenkomst over "Cyber".
Honeywell is een sterke onderneming met internationale allure. Opgebouwd uit diverse dynamische divisies houdt
Honeywell zich actief bezig met het ontwikkelen van innovatieve systemen, producten en diensten voor
automatiserings- en beveiligingsoplossingen in industrie, woningen en gebouwen. Naast producten voor de meet- en regeltechniek ontwikkelt Honeywell producten
voor de luchtvaart, de automobielindustrie, energie opwekkingsystemen, speciale chemicaliën, kunststoffen en geavanceerde elektronische materialen. De
Aerospace tak van Honeywell is gevestigd op Schiphol-Rijk.
Het bedrijf Jet Management Europe houdt zich bezig met de verkoop van Business Jets en is gevestigd op Schiphol. Daarnaast verleent men
diverse diensten onder de noemer van "Aircraft Management" en "Consultancy" en verzorgt men zgn. "Charters".
KPMG Nederland biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van audit en advisory. Zo adviseert men onder meer over prestatieverbetering en
risicobeheersing, begeleidt men transacties en is men actief op het gebied van controle en verantwoording. Men is onderdeel van een groot
internationaal netwerk. Luchtvaart is onderdeel van de sector Transport en Herman van Meel, segmentleider Transport en Business services, vertelt u graag meer
over kansen voor uw organisatie.
TopBI is onafhankelijk en een full-service dienstverlener op het gebied van Business Intelligence. Graag helpen wij u bij het verbeteren van de
informatievoorziening binnen uw organisatie. Men onderscheidt zich door een professionele en persoonlijke aanpak, gericht op toegevoegde waarde.
De luchtvaartmaatschappij transavia.com behoeft uiteraard nauwelijks introductie. Het roer van deze volle dochter maatschappij
van KLM is na de positie wisseling van Bram Gräber momenteel in handen van Mattijs ten Brink. Wij verheugen ons op de
samenwerking met Mattijs en zijn organisatie.
Het consultancy bedrijf van Pim den Hartog is opgericht en gevestigd in Zürich, Zwitserland. Pim is het best te karakteriseren als een "no-nonsense"
consultant (“what the hell is going on and what do we do about that?”), die in zijn lange carrière de nodige voetsporen heeft achtergelaten binnen de
Nederlandse luchtvaart.

Internationale Positionering
Met ingang van 1 januari zijn Agentschap NL en Dienst Regelingen gefuseerd. De nieuwe naam is nu: Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Meer hierover valt te lezen in het RVO bericht: "Agentschap NL en Dienst Regelingen gefuseerd".
Wij willen u graag wijzen op de volgende handels- en economische missies en beurzen, waarin de onderwerpen Luchtvaart(technologie), Luchthaven(infrastructuur)
en Luchtvracht(logistiek) als aandachtsgebeid op de agenda staan.
Handelsmissie Colombia, Bogata,10 -14 maart, 2014
Economische missie naar de Verenigde Staten, met minister Liliane Ploumen, 10 - 14 maart 2014
FIDEA, Aviation Trade Exhibition, Santiago, Chile, 25 - 30 maart 2014
Logistiekbeurs Expo Carga, Mexico stad, 3 - juni 2014

NHTV - International Executive Leadership Program
DAG-lid NHTV heeft in 2013 voor de tweede maal haar international Executive Leadership Program georganiseerd in samenwerking
met haar partner: Penn State University in de USA.
Gezien het grote succes van de afgelopen twee edities en de positieve reacties die men heeft ontvangen van de deelnemers,
waaronder medewerkers van Air Canada, Amadeus, ATP, BCD Travel, D-Reizen, Transavia, TUI en VCK Travel, is besloten om dit
programma ook in 2014 aan te bieden.
Op speciaal verzoek van de deelnemers aan het programma in 2013, is het programma zelfs nog met één dag uitgebreid.
Dit programma, dat onder verantwoordelijkheid van het lectoraat van Herman Mensink is ontwikkeld, richt zich op de “high potentials” in de reisindustrie in de
breedste zin van het woord en zal in 2014 plaats vinden in de maanden mei en juni.
Het Executive Leadership Programma 2014 bestaat uit 1 module van 5 dagen in Nederland (Trainingscentrum Groenendael in Hilvarenbeek) en een vijfdaagse module
op de campus van Penn State University in de USA.
Voor een publicatie van Amadeus over hun betrokkenheid bij- en deelname aan het NHTV PSU Executive Leadership Program in 2013, klik hier.
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Om een indruk van de kosten te krijgen heeft NHTV ons de volgende informatie verstrekt:

1. Programmakosten voor het NHTV – Penn State University Executive Leadership Program (exclusief reis- en verblijfkosten) zijn: € 6.500.
2. Indicatie verblijfkosten (worden na afloop separaat doorbelast): 4 dagen trainingslocatie Nederland incl. overnachting en maaltijden + 5 dagen trainingslocatie
Campus Penn State University incl. 6 overnachting en maaltijden = + € 2.200
3. Vliegtickets naar State College (PA): individueel te regelen.

Klik hier voor het integrale programma en contactadressen.

Military Aviation meets Civil Aviation
Op 7 febuari 2014 (13.00 uur) vindt er in Antwerpen een interessant Seminar plaats onder de noemer: "Military Aviation meets Civil Aviation".
Het geheel wordt georganiseerd door "The Military and Civil Aviation Association (MCAA) in samenwerking met het DAG-lid: Flieger Law Office. Op
de website van de KNVvL zijn naast de programma details, de sprekers en de inschrijvingsdetails te vinden.

Promotie aanbiedingen
In samenwerking met uitgever Berghauser Pont Publishing kunnen wij voor onze (geassocieerde) leden een tweetal handboeken, op het
gebied van Luchtvaart Wet- en Regelgeving, met 20% korting aanbieden. Beide boeken zijn van de hand van Juridisch Luchtvaart Expert
Ronald Schnitker. Het betreft de volgende uitgaven:

Inleiding Luchtrecht

Regelgeving Luchtvaart

Normaal € 69,00

Set van 5 delen

Ledenprijs € 55,20

Normaal € 99,00
Ledenprijs € 79,20

Bovenstaande boeken kunnen nu met 20% korting worden besteld via info@berghauserpont.nl met bestelcode: LUCHT20.
Deze promotieactie is geldig tot 28 februari 2014.
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