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In deze nieuwsbrief blikken wij terug op de drukbezochte Algemene Participanten
Bijeenkomst op 22 november en feliciteren wij Multraship en North Sea Port met het
winnen van verschillende prijzen. Verder is er nieuws van Dow, H4A, Ørsted en Atlas
Professionals.
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Drukbezochte Algemene Participanten
bijeenkomst
Op 22 november vond de Algemene Participanten Bijeenkomst van ZPPC plaats in
het Amadore Hotel Restaurant Arion in Vlissingen. Nadat een aantal
bestuursmededelingen en -voorstellen besproken waren, introduceerden twee
nieuwe participanten van ZPPC hun bedrijf: dNM en Draftec.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/168-drukbezochte-algemene-participanten-bijeenkomst-22-november
https://zppc.nl/nl/nieuws/
https://zppc.nl/nl/nieuws/168-drukbezochte-algemene-participanten-bijeenkomst-22-november


Draftec Presentatie
Tijdens de Algemene Participanten Bijeenkomst introduceerde nieuwe participant
Draftec zichzelf. Bij de presentatie ging er iets mis en daarom hier alsnog de
powerpoint. 

Waterstofleiding Gasunie van Dow naar Yara
De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik
genomen. Afgelopen zomer zijn de aansluitingen bij Dow in Terneuzen en Yara in
Sluiskil gereedgemaakt en is de gastransportleiding op een paar punten aangepast,
zodat deze geschikt is voor het transport van waterstof.  

download >

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/169-de-waterstofleiding-van-gasunie-tussen-dow-benelux-en-yara-is-in-gebruik-genomen
https://www.ynfpublishers.com/wp-content/uploads/2018/12/PPT-sheet-ZPPC-Draftec.ppsx
https://zppc.nl/nl/nieuws/169-de-waterstofleiding-van-gasunie-tussen-dow-benelux-en-yara-is-in-gebruik-genomen


H4A Groen is een certificaat rijker 
Met het ErBo certificaat mag H4A zich vanaf nu ook erkend Bosaannemer noemen.
ERBO staat voor Erkenningsregeling Bosaannemers. Met deze Erkenningsregeling
kunnen bosaannemingsbedrijven zich onderscheiden in de markt. 

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/170-h4a-groen-is-weer-een-certificaat-rijker
https://zppc.nl/nl/nieuws/172-logistiek-prijs-zeeland-gaat-naar-the-big-smile
https://zppc.nl/nl/nieuws/170-h4a-groen-is-weer-een-certificaat-rijker


Logistieke Prijs Zeeland gaat naar...
Tijdens het jaarlijks terugkerend congres van Zeeland Connect staat de logistiek in
Zeeland centraal. Dit jaar heeft The Big Smile de Logistiek Prijs Zeeland 2018 in
ontvangst mogen nemen, omdat het bedrijf de meeste publieksstemmen kregen.
The Big Smile scoorde het beste op de criteria innovatie, belang voor Zeeland en
impact in de logistieke keten.

 

Multraship wint KVNR Shipping Award 2018
Multraship en Novatug hebben tijdens de Maritime Awards 2018 op maandagavond
12 november een presitieuze landelijke prijs gewonnen. Beide bedrijven wonnen met
hun innovatieve Carrousel Rave Tug samen de Maritime KVNR Shipping Award
2018.

Lees verder >

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/163-multraship-wint-kvnr-shipping-award-2018
https://zppc.nl/nl/nieuws/172-logistiek-prijs-zeeland-gaat-naar-the-big-smile
https://zppc.nl/nl/nieuws/163-multraship-wint-kvnr-shipping-award-2018


Ørsted contracteert ook Atlas Professionals
voor personeel 
Ørsted heeft Atlas Professionals gecontracteerd om personeel te werven voor
Borssele 1 & 2. Atlas is een van de vijf wervingsbedrijven voor het windmolenpark
en werkt al sinds 2013 samen met het Deense bedrijf. Het Atlas-kantoor in
Vlissingen zal een centrale rol spelen in de lokale werving.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/173-orsted-contracteert-ook-atlas-professionals-voor-personeel
https://zppc.nl/nl/nieuws/173-orsted-contracteert-ook-atlas-professionals-voor-personeel


Peilboot van North Sea Port wint Support
Vessel of the Year award
Tijdens de Dredging and Port Construction Awards heeft peilboot Harmonie van
North Sea Port de prijs voor Support Vessel of the Year in de wacht gesleept. De
jury gaf aan dat Harmonie indruk heeft gemaakt door haar veelzijdigheid en dat het
schip ook zeker een meerwaarde is voor de haven.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/171-peilboot-harmonie-van-north-sea-port-wint-support-vessel-of-the-year-award
https://zppc.nl/nl/nieuws/171-peilboot-harmonie-van-north-sea-port-wint-support-vessel-of-the-year-award


Herinnering ZPPC Havenpalaver
Heeft u zich al aangemeld voor het Havenpalaver op woensdag 19
december? Tijdens deze eindejaarsbijeenkomst blikken we kort terug op 2018 en
kijken we vooral naar de uitdagingen voor de sector in 2019 en daarna. Wij kijken
ernaar uit met u het jubileumjaar af te sluiten en het glas te heffen.

Aanmelden kan via onderstaande knop tot en met 7 december.

Nieuwe participanten
Het bestuur van de ZPPC heet onderstaande nieuwe participanten hartelijk welkom:

AanZet Consultancy
Demacq
dNM
Ørsted
Maritime Support Vlissingen
Zwaar Transport Zeeland
ZTZ Services

In de komende edities van PortNews wordt aandacht besteed aan deze nieuwe

Aanmelden >

https://zppc.nl/nl/nieuws/agenda/145-19-december-zppc-eindejaarsbijeenkomst
https://zppc.nl/nl/inschrijven-zppc-havenpalaver-19-12-2018


participanten.
 

AGENDA
In onderstaand overzicht de evenementen en de publicatiedata voor onze
Nieuwsbrief en PortNews.
Zelf nieuws en/of evenementen melden kan via info@zppc.nl

2018
- 18 december PortNews                                      

- 19 december ZPPC Havenpalaver

2019
- 18 januari Nieuwjaarsreceptie North Sea Port/PORTIZ/ZPPC

- 21 februari ZPPC Havenlunch

- maart Grensoverschrijdende activiteit

- 11 april Algemene Participanten Bijeenkomst

- mei ZPPC Bedrijfsbezoek

- 21 t/m 23 mei Breakbulk Bremen

- 4 t/m 7 juni Transport Logistic München

- juni ZPPC Havenlunch

- 5 september ZPPC Golfdag

- oktober Offshore Energy Amsterdam

- oktober ZPPC Bedrijfsbezoek

- 21 november Algemene Participanten Bijeenkomst

- 26 t/m 28 november Wind Europe Offshore Copenhagen

mailto:info@zppc.nl


PortNews 
verschijnt in 2019 op 16 april, 28 mei, 25 september en 17 december.
 

Nieuwsbrief
verschijnt in 2019 in de maanden februari, mei, juli, september, november en
december.

Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is
een non-profit organisatie met meer dan 130
participanten die voornamelijk afkomstig zijn uit de
Zeeuwse havensector. Het belangrijkste doel van
ZPPC is de positie van de zeehaven te versterken.
Bedrijven en instellingen die een direct of indirect
belang hebben bij dit doel, kunnen participant
worden van de stichting.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zeeland Port Promotion Council.
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Meer weten? Lees verder >

Participant worden? Meld u hier aan >

mailto:info@zppc.nl
https://www.facebook.com/Zeeland-Port-Promotion-Council-ZPPC-100735930054541/
https://twitter.com/zppc
https://www.linkedin.com/groups/4295421/profile
https://zppc.nl/nl/over-ons
https://zppc.nl/nl/word-participant


Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen?

Uitschrijven
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