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VNU Exhibitions
Nadat de vergadering de benoeming van 
de nieuwe bestuursleden met een ap-
plaus had bekrachtigd, gaf scheidend be-
stuurslid Peter Scholten een evaluatie van 
het branche-onderzoek dat in het voor-
jaar van 2012 is uitgevoerd door VNU Ex-
hibitions. Het onderzoek wordt in 2013 
herhaald en het rapport in maart 2013 
verspreid. Marc Klumper, projectmanager 
voor de vakbeurs Industrial Processing, 
presenteerde tijdens de ledenvergade-
ring de cijfers van de laatste editie (2-5 
oktober 2012). De bezoekers beoordeel-
den de beurs in zijn totaliteit met het rap-
portcijfer 7,2. Het aantal gerichte bezoe-
kers voor IP 2012 is 11% gestegen t.o.v. 
2010. De kwaliteit van het bezoek is door 
de exposanten daardoor hoger gewaar-
deerd. Doordat de overloop vanuit de 
vakbeurzen Macropak en Industrial Auto-
mation & Drives kleiner was, waren de 
exposanten over het totale aantal kriti-
scher. Marc Klumper erkende dat er 
ruimte is voor verbetering en presen-
teerde enkele plannen om een stap voor-
uit te zetten.
Tom Pruymboom gaf een verslag van de 
activiteiten van de Machevo-commissie 

Buitenlandse Beursdeelnames. Na een 
enigszins teleurstellende respons van de 
leden op een eerste inventarisatie van de 
wensen, zal de commissie in 2013 met de 
resultaten van een nader onderzoek 
komen. Hiertoe zal de commissie de di-
verse kansen en mogelijkheden van een 
collectieve buitenlandse beursdeelname 
opnieuw bij de leden onder de aandacht 
brengen.

De Algemene Ledenvergadering werd af-
gesloten met een netwerkborrel en een 
uitstekend dinerbuffet.   BULK

Jos Verleg  

VDL INDUstrIaL ProDUcts BV 

Carlos Ooijen, managing director bij 
VDL Industrial Products BV, lid van 
de Machevo & Bulk Vereniging en 
gastheer van de Algemene Leden-
vergadering, stelde de VDL Groep 
voor. VDL is in Nederland de enige 
producent van bussen en één van 
de grootste spelers in Europa. Met 
de overname van NedCar wil de 
VDL Groep haar positie op de inter-
nationale automotive markt verder 
versterken. Verder produceert VDL 
een scala aan industriële halffabri-
katen. Een belangrijk motto van de 
VDL Groep is ‘kracht door samenwer-
king’. VDL Industrial Products BV on-
derhoudt dan ook nauwe contacten 
met andere divisies binnen de VDL 
Groep. De kernactiviteit van VDL In-
dustrial Products is de verkoop en 
service van componenten voor af-
zuiginstallaties en het interne trans-
port van stortgoed. Hierbij kan men 
denken aan bijvoorbeeld modulaire 
buissystemen, roterende sluizen, 
ventilatoren, cyclonen en wissel- en 
vlinderkleppen. Daarnaast is VDL 
Industrial Products specialist in de 
verkoop en service van complete sy-
stemen voor explosie- en brandbe-
veiliging van industriële processen.
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GastsPrEKErs oVEr NormaLIsatIE EN DUUrzaamhEID
Dr Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN (Nederlands Normalisatie-
instituut) ging als gastspreker in op de uitdagingen voor normalisatie in de 21ste 
eeuw. NEN vervult hierbij niet alleen nationaal, maar ook op Europees en mondiaal 
niveau een voortrekkersrol. Duurde de totstandkoming van een norm in het verle-
den vaak drie jaar of langer, inmiddels vragen de technologische ontwikkelingen 
om snellere normalisatieprocessen. En om het normalisatiewerk te kunnen blijven 
uitvoeren, zijn er nieuwe en ook jongere commissieleden nodig. Daverveldt pleitte 
voor een grotere betrokkenheid van het MKB bij de totstandkoming van normen.
Een andere gastspreker op de Algemene Ledenvergadering was Rudi Sueys, ma-
nager Water & Sustainable Sourcing bij Coca-Cola Europe. Hij presenteerde de 
Coca-Cola ‘Vision 2020’, waarbij hij het accent legde op duurzaamheid. De fris-
drankenfabrikant heeft verregaande doelstellingen geformuleerd voor een duur-
zame toeleveringsketen, die veel verder gaat dan de eigen productie-omgeving.
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Afb. 4 De ledenvergadering bood een uitstekende ge-

legenheid voor netwerken
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