Bijeenkomsten VEMW
Ontmoetingsplaatsen voor leden

Ieder jaar kunnen leden van VEMW rekenen op een aantal boeiende en interessante
bijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben telkens tot doel kennis beschikbaar te maken,
te delen en het contact onder leden te benutten en te versterken. VEMW kent een aantal
onderscheidende bijeenkomsten. VEMW organiseert jaarlijks een landelijke Energiedag,
Waterdag en Energielunches, alsmede regionale Contactdagen. Allen met hun eigen
specifieke kenmerken.

Energiedag

Waterdag

De jaarlijkse Energiedag, exclusief toegankelijk
voor leden van VEMW,
beoogt leden in een
inspirerende omgeving
te informeren over een
actueel energiegerelateerd onderwerp.
De Energiedag biedt
leden tevens de
Een blik in de oven van een afvalvergelegenheid uitgebreid
brandingsinstallatie.
contact te leggen met
collega’s uit andere lidbedrijven en organisaties.

Eens per jaar organiseert VEMW exclusief voor
haar leden de Waterdag
waarbij verschillende
externe experts een
actueel beleidsonderwerp
behandelen met een
relatie tot de praktijk. De
Waterdag is in het
bijzonder geschikt om
Leden van VEMW bekijken de anaërobe
ideeën op te doen en uit
waterbehandeling (methaanreactoren)
te wisselen. Ter afsluiting
van een suikerfabriek.
worden vernieuwingen in
de (meestal industriële) waterketen op de locatie
van de gastheer bezichtigd.

Contactdagen
Energielunches
Bij Energielunches wordt een specifiek thema
centraal gesteld. Externe
deskundige sprekers
informeren en
discussiëren met leden
van VEMW.
Energielunches vinden in
principe plaats op vrijdag
rond het middaguur op
Leden van VEMW luisteren en discussiëren
het kantoor van VEMW.
onder het genot van een energieke lunch.

Wist u dat…
leden van VEMW interessante kortingen krijgen op
toegangskaarten van externe congressen?
Bezoek www.vemw.nl voor meer informatie
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Contactdagen kennen een besloten en
kleinschalig karakter en vinden regionaal plaats
op verschillende locaties bij leden. De
Contactdagen lenen zich bij uitstek voor
praktische uitwisseling
van kennis, ervaringen
en andere relevante
onderwerpen op het
gebied van energie.
Tijdens de sessies
gaan medewerkers van
VEMW in op diverse
Leden van VEMW krijgen uitleg bij de
relevante actuele
productie van loempia’s.
onderwerpen in de
elektriciteits- en gassector. Praktische
vraagstukken over de inkoop van energie komen
ook aan bod. Na afloop van de bijeenkomst en de
broodjeslunch is er gelegenheid tot het bezoeken
van de productielocatie van de VEMW-gastheer.
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