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Vrijdag 26 januari 2018 hebben we een brede bijeenkomst georganiseerd 
voor alle partners met daaraan gekoppeld een regiegroepoverleg. Tijdens 
deze bijeenkomst staan de initiatieven die in 2018 georganiseerd worden 
om de stranden schoon te maken en te houden centraal. Afzonderlijke 
initiatieven presenteren tijdens de bijeenkomst hun planen voor 2018. 
Aansluitend zullen we bediscussiëren hoe we met elkaar kunnen samen-
werken om een zo groot mogelijke impact te realiseren.  

 

Locatie:  
Boulevard Barnaart 18 
2041 KB  ZANDVOORT 

 

Voorlopig programma:  
 
9:30    Inloop met koffie 
10:00   Start bijeenkomst door moderator Stan Kerkhofs, Rijkswaterstaat 
   Terugkoppeling van gebundelde kennis vanuit de regiegroep 

 Huidige situatie van het strand (Henk Klein Teeselink, Nederland Schoon)  

  Terugblik op 2017 (Jan Joris Midavaine, KIMO)   

  My Beach als proeftuin (Bram Molenaar, Strandpaviljoen Thalassa) 
 

10:30    Pitches van initiatieven over hun plannen voor 2018 Afhankelijk van de  
   hoeveelheid initiatieven , maximaal 5-10 minuten per initiatief.  
 
11:30    Pauze 
 
11:45    Discussie (moderator Marijke Boonstra, Stichting de Noordzee)  

  Op welke manier kunnen initiatieven elkaar in 2018 versterken? 

  Welke acties kunnen we gezamenlijk als Green Deal oppakken?  
 

12:15     Presentatie van de vernieuwde website Green Deal Schone Stranden  
 
12:30    Gezamenlijke lunch met mogelijkheid tot netwerken 
13:30    Einde Brede Bijeenkomst  
 
14:00    Regiegroepoverleg Green Deal Schone Stranden  
 

Stemmen op het beste plan voor 2018 
Tijdens de bijeenkomst zullen de aanwezigen stemmen over het plan voor 
2018 dat het beste voldoet aan de doelen van de Green Deal Schone Stran-
den. Het initiatief met de meeste stemmen zal in 2018 sowieso extra on-
dersteuning ontvangen vanuit de Green Deal. Bij de beoordeling van het 
initiatief zijn vooral van belang: de schaal, mate van samenwerking en de 
beoogde doelen. Graag nodigen we u uit ook uw plannen voor 2018 te pit-
chen! Voor aanmelden voor uw pitch en de bijeenkomst kunt u zicht rich-
ten tot het secretariaat: jmidavaine@odijmond.nl  Secretariaat Green Deal Schone Stranden  
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