
 
 

*)  https://www.uvw.nl/vereniging/commissies/ 

 
 

REGELS VOOR HET BIJWONEN VAN EEN COMMISSIEVERGADERING OF LEDEN-
VERGADERING 
 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN EN LEDENVERGADERING 

De vergaderingen van de Uniecommissies en de Ledenvergadering (LV) zijn openbaar. De meeste 
vergaderingen vinden plaats bij het vergadercentrum van Het Waterschapshuis (Stationsplein 89, 
Amersfoort). Het vergadercentrum bevindt zich op de derde verdieping. 

Op de website van de Unie van Waterschappen is te vinden wanneer de commissies en de LV 
vergaderen en wat de vergaderstukken zijn van de eerstvolgende vergadering*. Deze stukken worden 
ongeveer 2 weken voor de vergadering gepubliceerd. 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 

Om een commissievergadering of de LV als bezoeker bij te wonen, meldt u zich minimaal 24 uur 
voorafgaand aan de vergadering via een mail aan bij de secretaris van de betreffende commissie. In de 
mail vermeldt u uw naam, mailadres en organisatie. Aanmelden is noodzakelijk vanwege de beperkte 
ruimte die er in sommige vergaderzalen beschikbaar is. De secretaris geeft u alle relevante informatie 
rondom de vergadering. 

OVERZICHT VAN DE COMMISSIES MET DE SECRETARIS 

• Ledenvergadering: Ilona Elfferich-Rodenburg, irodenburg@uvw.nl 

• CBCF: Eric Artns, mearnts@uvw.nl 
• Cinter:  Marcel de Ruijter, mruijter@uvw.nl 
• CMB: Dolf Moerkens, dmoerkens@uvw.nl 
• CWB: Dolf Moerkens, dmoerkens@uvw.nl 
• CWE: Sandra Weide-Reynaers, mailto:sreynaers@uvw.nl 
• CWK: Judith van den Bos, jbos@uvw.nl 
• CWS: Mark van Kruining mkruining@uvw.nl 

REGELS VOOR BEZOEK 

Voor het bijwonen van een (digitale) vergadering gelden enkele regels: 

• Het is niet toegestaan om, in woord of gebaar, de vergadering te verstoren; 
• Mocht u dat willen, dan kunt u met de secretaris afspreken dat u de aanwezigen voor de 

vergadering toespreekt; 
• Als er vertrouwelijke agendapunten behandeld worden, verlaat u op verzoek van de voorzitter de 
• vergaderruimte; 
• Digitale vergadering: U meldt zich als bezoeker aan met een herkenbare naam en eventueel de 

organisatie waar u van bent; 
• Digitale vergadering: Het gebruik van camera en geluid is vereist. 

Voor het bijwonen van een digitale vergadering gelden dezelfde regels. Digitale vergaderingen van LV en 
Uniecommissies verlopen via Zoom. De secretaris van de betreffende commissie verstrekt u de 
inloggegevens.  
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