Oostende, 25 januari 2019
Geachte mevrouw, geachte heer,
In naam van onze voltallige raad van bestuur wens ik u een gezond, voorspoedig en gelukkig 2019!
Hartelijk dank voor uw sympathie voor onze Oostendse Havengemeenschap.
Het bestuur (CBR NV, dhr. Herman D'HOORE - DC INDUSTRIAL NV, dhr. Patrick DEGRYSE - DENK!, dhr. Peter DE
GRYSE - DENVER BVBA, dhr. Dominique VERHEYEN - ECONOMISCH HUIS OOSTENDE, Mevr. Gina FICHEFET GEOXYZ BVBA, dhr. Patrick REYNTJENS - HOSTEN Bedrijfsrevisor, dhr. Walter HOSTEN - HOTEL TER STREEP BVBA,
dhr. Bart DE BRUYCKER - ING BELGIË NV, dhr. Philip LEFEBRE - REBO NV, dhr. Emmanuël TIMMERMANS VERHELST PORT OPERATORS N.V., dhr. Steven VERHELST - VLAAMSE VISVEILING NV, dhr. Jan BUISSERET - VOKAKAMER VAN KOOPHANDEL, dhr. Bart VANSEVENANT) is er in 2018 in geslaagd om de Oostendse
Havengemeenschap verder nieuw leven in te blazen, en een boeiend werkjaar 2019 voor te bereiden.
We streven ernaar om naast de jaarlijkse Algemene Vergadering een 4-tal keer per jaar samen te komen, al dan
niet met een spreker over een specifiek onderwerp en op die manier via onze Oostendse Compagnie het
netwerkforum te zijn voor alle leden en sympathisanten. Deze samenkomsten gaan over het algemeen over de
middag door. Leden betalen voor deze bijeenkomst inclusief een lunch automatisch minder dan de niet-leden.
Vooropgestelde data (onder voorbehoud):
Vrijdag 15/02/2019
Vrijdag 26/04/2019
Vrijdag 21/06/2019
Vrijdag 20/09/2019
Vrijdag 22/11/2019
De bedoeling van de Oostendse Havengemeenschap is:
- te functioneren als platform voor bedrijven die een belang hebben bij één van de Oostendse Havens (Handels, visserij-, jacht- en luchthaven) waarbij de maatschappelijke relevantie van de diverse havens benadrukt wordt
- informatie rond de Oostendse Havens te verzamelen en te delen onder de leden
- concerteren rond de belangen van de diverse sectoren en tussen de leden onderling bij tegengestelde
belangen om aldus tot een gemeenschappelijk standpunt te komen en dit te kunnen formuleren naar de diverse
overheden, zowel lokaal, provinciaal, gewestelijk als federaal, met wie we aldus een waardevolle
gesprekspartner willen zijn, waar ook naar geluisterd wordt.
- de groei en ontwikkeling van de havens te faciliteren, rekening houdend met de belangen van de bevolking,
haar tewerkstelling, milieu imperatieven en andere omgevingsfactoren.
Tijdens het werkjaar 2018 heeft het bestuur tevens hard gewerkt aan een nieuwe, interactieve website:
www.oostendsehavengemeenschap.be.
Uw deelname als lid van de vereniging versterkt het draagvlak en maakt haar nog meer representatief voor alle gebruikers.

-

Het zou ons een genoegen zijn jullie te mogen begroeten als lid.
De voorwaarden zijn onveranderd gebleven:
Het lidmaatschap kost € 300 per kalenderjaar.
Deelname aan de Oostendse Compagnie, lunch inbegrepen, kost € 35 per deelname
Eventuele structuursponsoring kost € 300/jaar. Hierbij komt uw logo op elke briefwisseling van de Oostendse Havengemeenschap.
U krijgt voor alle deelnames een factuur waardoor één en ander fiscaal aftrekbaar is.
We hopen U te mogen verwelkomen in de schoot van onze vereniging die op dit ogenblijk een ware renaissance doormaakt en we hopen
dat u uw steentje hiertoe bijdraagt. Uw deelname is daartoe onontbeerlijk.
Reageren kan via rita@denverbvba.be.
Met vriendelijke groeten,
Patrick Degryse, Voorzitter
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