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Op zaterdag 9 mei aanstaande zal er door de sociaaleconomische organisaties Ons Recht/ Notre 

Droit en de ASV een symposium georganiseerd worden over de marktwerking in de binnenvaart. 

Het doel van het symposium is: 

 De discussie heropenen over het (niet) functioneren van de markt in de binnenvaart 

 Beleid beïnvloeden in de nabije toekomst 

 De positie van de binnenvaart sector versterken 

Hoe willen we dat doen? : 

 De schipper een stem geven. 

 Diverse sprekers zaken van diverse kanten te laten belichten 

 Informatie uitwisselen 

 Discussie aangaan 

 Eventueel conclusies trekken 

Zaken die aan bod komen: 

 Marktwerking in de binnenvaart 

 Crisis in de binnenvaart of nieuwe realiteit? 

 Wat is een kostprijs? 

 De invloed van Europa 

 Is samenwerken de oplossing? 

 Hoe nu verder? 

De ASV en Ons Recht zijn er trots op u de mogelijkheid te bieden aan dit symposium deel te nemen op 

de prachtige locatie van het Dordrechts museum (Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht, Nederland). 

Omdat het symposium vooral ook het geluid van de schippers in de binnenvaart wil (laten) horen is 

ervoor gekozen de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden. Er wordt dus geen toegang geheven. 

Wel is het aantal deelnemers voor deze mooie locatie beperkt dus en willen wij in ieder geval onze 

leden de kans geven hierbij aanwezig te zijn. Daarom zijn wij gedwongen geïnteresseerden te vragen 

zich vooraf aan te melden bij via het aanmeldingsformulier of rechtstreeks naar het email adres 

symposium binnenvaart 

Aanvang van de dag is om 09.30 uur, voor de lunch wordt gezorgd. 

Wij hopen vele schippers en betrokkenen bij de binnenvaartsector te mogen ontmoeten. 

namens Ons Recht 

namens de ASV 
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