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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

DAGnieuwsbrief  januari 2016
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 Korting voor leden op toegang TUSE
 Programma 2016

Algemene ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Dutch Aviation Group,
welke op donderdag 4 februari 2016, van 13.00 tot 14.00
uur gehouden zal worden bij JetSupport, Thermiekstraat
158, te SchipholOost. Aansluitend vindt er om 14.15 uur
een interessante inleiding en presentatie plaats over het de
bedrijfsstrategie “Lean en Lean SixSigma”, Zie hieronder.
De kascommissie zal tijdens de vergadering, naar aanleiding van haar beoordeling van het boekjaar 2015,
verslag doen van haar bevindingen.
Uw opgave voor het bijwonen van de ALV graag aan: Angelique Hutten (a.hutten@dutchaviation.nl).

Themabijeenkomst over LEAN
Datum: 4 februari, Aanvang: 14.15 uur, Locatie: JetSupport  SchipholOost
In Nederland zijn inmiddels veel bedrijven met succes aan de gang met
LEAN, maar wat is het eigenlijk en wat doet het voor je? Wat heb je
eraan?
Op deze themabijeenkomst laten we ons graag informeren door experts op
dat gebied.

http://mailservice.lionhead.nl/html/4348/
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Deze themabijeenkomst zal volop inzicht verschaffen in de methode van LEAN maar ook in de
verbindende kracht van een samenwerkingsplatform zoals het Lean Platform Schiphol (LPS). Het LPS is
een vaste groep van organisaties op Schiphol die regelmatig samenkomen vanuit hun enthousiasme voor
LEAN. Door de klant centraal te stellen wordt maximale toegevoegde waarde gecreëerd voor de klant tegen
minimale inspanning.
Klik HIER voor het programma.

Voordelen lidmaatschap
Wist u dat het lidmaatschap van de DAG voor haar leden u
ondermeer de volgende voordelen biedt:

2 vrijkaarten voor het jaarlijks symposium "De
Nederlandse Luchtvaartagenda"
Uitnodigingen voor themabijeenkomsten
Naamsvermelding op de website van de DAG
Gebruik DAG logo (volgens voorschriften)
VIP kaart van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Download volledig overzicht

Gratis parkeren bij Huis ter Duin.

Luchtvaartnieuws voordelen
De Dutch Aviation Group is partner van Reismedia / Luchtvaartnieuws
(www.luchtvaartnieuws.nl). Dit partnerschap levert de leden van de Dutch
Aviation Group direct de volgende voordelen op:

Gratis toezending van het geheel vernieuwde blad Luchtvaartnieuws aan
het adres van uw contactpersoon van de DAG (12 x per jaar).
25% korting op het plaatsen van vacatures op Aviabanen.net

Korting voor leden op toegang TUSE
Op 2  4 februari vindt in het World Forum te Den
Haag een veelomvattende expositie plaats van "The
Unmanned Systems Expo".
Voor het bijwonen van de TUSE Conference is er
een speciale kortingscode voor de leden van de
DAG. Deze kortingscode geeft recht op 10% korting op de reguliere prijzen.
De kortingscode is: DUTC2016
Deze deze kan tijdens de registratie worden ingevuld zodat de speciale prijzen worden ontsloten.
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Programma 2016
Ook in 2016 staan weer een aantal themabijeenkomsten gepland alsmede de gebruikelijke
Luchtvaatlentebijeenkomst en ons Symposium. Ook staan er weer twee DAGen van het Luchtrecht
gepland en zal er op al onze bijeenkomsten weer voldoende gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten op de
netwerkmomenten in de diverse programma's. Wij begroeten u ook dit jaar weer graag op onze
bijeenkomsten.
De publicatie van ons jaarprogramma is te vinden op onze website.
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