Najaarsvergadering NVvA verplaatst naar 26 november a.s.!

Zwolle, 23 oktober 2020

Beste leden van de NVvA,
Eerder dit jaar liet ik u weten dat de najaarsvergadering van de NVvA zal plaatsvinden op 12
november a.s. Wegens omstandigheden heeft het bestuur besloten om deze bijeenkomst te
verplaatsen naar donderdag 26 november a.s.
De najaarsvergadering zal vanwege de aanhoudende Corona-maatregelen langs digitale weg
plaatsvinden en wel op dezelfde manier als de voorjaarsvergadering van 18 juni jl. Traditiegetrouw
zal de najaarsvergadering uit een huishoudelijk en een wetenschappelijk deel bestaan.
Het programma ziet er vooralsnog als volgt uit:
14:15 uur:

Aanvang huishoudelijk deel:








14:45 uur:

Opening door de voorzitter;
Goedkeuring en vaststelling concept-notulen najaarsvergadering 14 november
2019 (worden nagestuurd);
Rekening en verantwoording over 2019 (balans en staat van baten en lasten
worden nagezonden);
Verslag kascommissie (mrs. J. Terpstra en M. Rauws);
Decharge van het bestuur over het in 2019 gevoerde beleid;
Vragen en w.v.t.t.k;
Afsluiting.

Aanvang wetenschappelijk deel:


14:45 – 15:15 uur: presentatie definitief preadvies ‘Past performance als
uitsluitingsgrond’ door de voorzitster van de NVvA-werkgroep (mr. Janet
Meesters) inclusief vragenrondje (preadvies wordt nagezonden en vragen

17:00 uur:

kunnen zo veel mogelijk tevoren via de mail bij de secretaris worden
ingediend);
 15:15 – 15:30 uur: uitreiking NVvA-Scriptieprijs 2020;
 15:30 – 17:00 uur: inleiding thema ‘Inschrijvers van buiten de EU wat nu?!’,
gevolgd door een drietal presentaties over dit onderwerp:
o 15:30 – 15:55 uur: mr. Anne Fischer-Braams, vicevoorzitter Commissie
van Aanbestedingsexperts. Het exacte onderwerp van haar presentatie
volgt nog;
o 15:55 – 16:20 uur: mr. Gerard ’t Hart, bedrijfsjurist bij Boskalis. Het
exacte onderwerp van zijn presentatie volgt nog;
o 16:20 – 16:45 uur: mr. Nathan Meershoek, promovendus aan de UU en
onderzoeker bij het UUCePP (Utrecht University Centre for Public
Procurement) en RENFORCE (Utrechtse Centrum voor Regulering en
Handhaving in Europa). Zijn promotieonderzoek richt zich op EUregulering en (industrieel) beleid ten aanzien van de integratie van
militaire industrie. Het exacte onderwerp van de presentatie volgt nog;
o 16:45 – 17:00 uur: vragenrondje.
Afsluiting en einde.

Namens het bestuur nodig ik u graag uit om deel te nemen aan de najaarsvergadering. Op korte
termijn ontvangt u een aanmeldlink en de vergaderstukken. Reserveer donderdag 26 november
a.s. van 14:15 – 17:00 uur echter alvast in uw agenda!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de NVvA,

Matthijs Mutsaers, secretaris
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