Betreft: Vereniging Waterwegen en Zeekanaal vzw
Geachte,
Graag hadden wij, de vereniging voor Waterwegen en Zeekanaal VZW even voorgesteld.
Wij zijn een bedrijven organisatie die als spreekbuis optreedt voor alle gebruikers van de waterwegen die in Vlaanderen
beheerd worden door de NV De Vlaamse Waterweg.
Door het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met NV De Vlaamse Waterweg verwierf onze vereniging niet alleen
een unieke positie als belangenvertegenwoordiger voor de watergebonden bedrijven maar heeft zij ook een hechte
samenwerking tot stand gebracht met het management van deze vennootschap.
Wij hadden Uw onderneming graag verwelkomd als nieuw lid en maken van deze gelegenheid gebruik om U enkele
voordelen te schetsen van een deelname aan onze groepering van waterweggebruikers.


De vereniging vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de economische gebruikers en “stakeholders” van de
waterweg.



Door onze nauwe contacten binnen de Vlaamse Waterweg kunnen wij eventuele problemen snel en accuraat tot het
hoogste niveau aankaarten.



De vereniging heeft een belangrijke ombudsfunctie: de leden kunnen bij ons terecht om individuele problemen te
bespreken maar ook om deze te vergelijken en/of te toetsen aan de ervaringen van collega’s, waarna wij eventuele
knelpunten desnoods anoniem en/of veralgemeend kunnen aankaarten bij het betrokken Agentschap en/of bij de
desbetreffende overheid.



Zoals in het verleden kunnen wij acties opzetten om dringende en/of noodzakelijke infrastructuurwerken aan
bepaalde waterwegen te propageren en de uitvoering te agenderen.



Verder bewaken wij de vrije marktwerking langsheen de waterwegen en houden toezicht op een soepel en
competitief beleid.



Jaarlijks organiseert onze vereniging in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een economische missie naar
een buitenlands havengebied voor binnenvaart of Short Sea Shipping.
Deze reizen kunnen steeds rekenen op een ruime deelname van gereputeerde bedrijven enerzijds en bestuurders
van de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse overheid anderzijds.



Op regelmatige basis worden regionaal info sessies gehouden waar een welbepaald thema wordt toegelicht.
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De lidgelden van onze vereniging zijn bewust laag gehouden en worden aangerekend in functie van het aantal
werknemers van het aangesloten bedrijf.
Voor het werkingsjaar 2018 werden volgende bijdragen vastgesteld:
Categorie (aantal werknemers)
< 20
>20 < 51
>51< 150
> 151

2018
400€
500€
700€
1540€

Tenslotte verwijzen wij graag naar onze website (http://www.verenigingwenz.be), waar U steeds actuele informatie vindt
over de vereniging, haar activiteiten alsook de huidige ledenlijst.

Wij hopen ten stelligste dat U het belang van de werking van onze vereniging voor uw bedrijf weet in te schatten, en
nodigen U dan ook graag uit om aan te sluiten.

Met vriendelijke hoogachting,

Patrick Degryse - voorzitter
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