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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

Inleiding
Hierbij ontvangt u onze Nieuwsbrief, die vanaf heden in deze
nieuwe lay-out zal verschijnen. Samen met de ingebruikname
van onze nieuwe website hopen we onze leden nog beter van
dienst te kunnen zijn met het voorzien van informatie. Dit
betreft dan met name het programma van onze activiteiten,
zoals de DAG-Themabijeenkomsten, de DAG van het
Luchtrecht en onze netwerkbijeenkomsten, alsmede informatie
van en over onze leden.
In deze Nieuwsbrief gaan wij u naast de agenda, van onze activiteiten voor de tweede helft van dit jaar,
in het bijzonder informeren over het onderwerp "Buitenland Positionering". Daarnaast informeren wij u
graag over de evenementen: "Innovatie-estafette" en "Horizon 2020". Maar, voordat we daar aan
toekomen willen we u graag even bijpraten over de recent door ons in gebruik genomen nieuwe website.

Nieuwe website
Onze nieuwe website is onlangs "on-line" gegaan en wellicht heeft u reeds een kijkje genomen. Dan
heeft u naar alle waarschijnlijkheid kunnen ontdekken dat we nog bezig
waren om de laatste hand te leggen aan de volledige functionaliteit van
de website. Deze zogenaamde "Under Construction" activiteiten hebben
met name te maken met het overzetten van onze database waarin de
namen en adressen zitten van onze leden. Net als bij de vorige website
kunt u als lid van de DAG op de nieuwe website inloggen (Member
Login) om informatie te vinden die alleen toegankelijk is voor onze
(geassocieerde) leden. In de genoemde database wordt iedereen voorzien van een nieuwe login code.
Het verstrekken van deze code (username en password) aan onze (geassocieerde) leden is onlangs in
gang

gezet. Mocht u die van u nog niet ontvangen hebben, dan vragen wij u nog even geduld te

hebben. Wij gaan ervan uit dat we alles binnen één tot hooguit twee weken na het verschijnen van deze
nieuwsbrief volledig in orde hebben
Nieuw hierbij is, dat u als lid van de DAG met uw nieuwe login code ook tevens toegang verkrijgt tot de
afgeschermde informatie bij luchtvaartnieuws.nl. U hoeft dus in het vervolg nog maar één login code te
onthouden.

Agenda
23 september : DAG-Themabijeenkomst "Cyber" - Alleen toegankelijk voor DAGleden (besloten bijeenkomst)

12 oktober :

Beroepen- en Opleidingenmarkt georganiseerd door Reismedia.nl

en Aviodrome (DAG-leden worden gevraagd zich te presenteren)
14 oktober :

DAG-Themabijeenkomst "Aviation Safety en Crisisbeheersing" - Alleen toegankelijk voor

DAG-leden
18 november : DAG-Symposium "de Nederlandse Luchtvaartagenda" - Open voor DAG-leden en niet
DAG-leden. De kosten van het symposium bedragen € 250,00 (excl. BTW) per persoon. Voor DAGleden zijn er 2 gratis kaarten per bedrijf/organisatie.
9 december :

DAG van het Luchtrecht. Toegang: € 75,- (Excl. BTW - Leden) en € 150,- (Excl. BTW -

niet-Leden).

Buitenland Positionering
In maart 2013 heeft u de DAG-Nieuwsbrief Buitenland Positionering
ontvangen. Hierbij ontvangt u een kort geactualiseerd overzicht.
TURKIJE
Het Agentschap NL organiseert van 29 september tot 3 oktober 2013
een economische missie naar Turkije (Istanbul, Izmir). De focus ligt onder
andere op high tech systemen en materialen: luchtvaart / luchthavens. Voor nadere info, klik hier.
BRAZILIE
Van 6 t/m 11 oktober 2013 wordt door het Agentschap NL een economische missie onder leiding van
Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liliane Ploumen naar Brazilië
georganiseerd. Tijdens deze missie is er speciale aandacht voor onder meer logistiek waaronder
luchthaven-ontwikkeling. Voor nadere info, klik hier.
In dit verband herinneren wij u aan het bezoek in juni van mevrouw Renata Colao, Coördinator
International Affairs van het Civil Aviation Secretariat van Brazilië, waarbij 10 DAG-leden zich
presenteerden met hun expertise.
KENIA
Van 28 oktober t/m 1 november 2013 vindt een economische missie naar Kenia plaats onder leiding
van Minister Liliane Ploumen.
De overheid van Kenia investeert veel in infrastructuur, energie, ICT en in uitbreiding van zee- en
luchthavens. De luchthaven van Nairobi is inmiddels de grootste cargohub van Afrika en Kenia heeft een
belangrijke rol in de regionale ontwikkeling in Oost-Afrika. KLM heeft een belang in Kenya Airways. Voor
nadere info, klik hier.
RUSLAND
In het kader van de afsluiting van het Nederland - Ruslandjaar 2013 vindt van 4 t/m 9 november
2013 een economische missie naar Rusland plaats. De hoofdbestemming van het bedrijvenprogramma
met minister Ploumen is Moskou. Tijdens deze missie is er onder meer speciale aandacht voor
luchtvaart. Voor nadere info, klik hier.
INDONESIE

Van 18 november t/m 22 november 2013 vindt een economische missie naar Indonesië met ministerpresident Mark Rutte.
Indonesië is een land dat het macro economisch gezien goed doet. Afgelopen jaar is de Indonesische
economie de Nederlandse in omvang gepasseerd. Zoals in de eerdere Nieuwsbrief gesteld is m.n.
Indonesië een van de landen waar luchtvaart en luchthavenontwikkelingen, zoals ook
luchtvaartmaatschappijen als Lion Air, een enorme expansie ondergaan.
In dat verband zij tevens uw aandacht gevestigd op de in de week voorafgaand aan de economische
missie naar Indonesië een beurs plaats vindt in Jakarta, Green airports Indonesia tezamen met de
Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (13-15 November, Jakarta Convention
Center): zie bijgesloten aankondiging.
Mocht u belangstelling hebben in een of meerdere van bovengenoemde bezoeken te participeren dan
verneem ik dat gaarne teneinde dat tijdens hiervan melding te kunnen maken tijdens het overleg dat
ondergetekende in september bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal hebben.
Naar gelang van de gebleken belangstelling zal ook contact worden opgenomen met de NAT en FME om
te overleggen over de invulling van het programma van de betreffende missie resp. dito evenement.
Voor nadere info omtrent de missie naar Indonesie, klik hier.
Voor algemene informatie over Buitenland Positionering kunt u contact opnemen met:
Jan Willem Storm van ’s Gravesande
2e Secretaris - Dutch Aviation Group
E-mail: jwsvg@dutchaviation.nl
Tel.: 06-33810262

Innovatie Estafette 2013
Op 12 november 2013 bruist de RAI in Amsterdam van
innovatie. Dan zal innovatief Nederland op de Innovatieestafette getuige zijn van doorbraken, verrassende
vernieuwingen en ongedachte mogelijkheden. Dé
gelegenheid om geestverwanten, deskundigen en dwarsdenkers te ontmoeten en innovaties te
versnellen. Laat u inspireren door de keur aan innovaties op de beursvloer, door sprekers, bij de pitches
van Toekomstmakers en in workshops. De Innovatie-estafette valt samen met het startcongres van
Horizon2020, het Europees programma voor innovatie en onderzoek. In informatiesessies kunt u zich
oriënteren op de mogelijkheden van dit programma. Klik hier voor meer informatie.

Startevenement Horizon 2020
Op 12 november wordt tevens het nationale startsein gegeven voor
Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en innovatie.
In de komende zeven jaren investeert de EU ruim 70 miljard euro in
excellente wetenschap, het versterken van de concurrentiekracht en de
grote maatschappelijke uitdagingen. In diverse sessies komt u alles te
weten over Horizon 2020. Op de beursvloer kunt u partijen spreken die
succesvol hebben deelgenomen aan de voorloper van dit programma.
Misschien ontmoet u hier ook wel uw toekomstige partners. Klik hier
voor meer informatie.
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