
Vattenvall Solar Team / Focus op Succes
Wie aan zonneracen denkt, denkt aan Nuna. De zonneauto van de TU Delft. De afgelopen elf 
races wisten zij er negen te winnen in een extreem sterk veld. Hoe speelt een team van Neder-
landse studenten dit klaar? Het Vattenfall Solar Team bestaat jaarlijks uit tien ambitieuze stu-
denten. De studenten zetten zich gedurende anderhalf jaar tijd meer dan full-time in om van 
uit het niets hun eigen zonneauto te bouwen. Het Vattenfall Solar Team neemt je mee langs de 
hoogtepunten van een jaar zonneracen en haar eight winning factors. Met jarenlange ervaring 
in zonneracen blinkt het team uit in onderwerpen zoals teamperformance, duurzaamheid en 
high-end technologische innovaties.

Joost Rigter / Focus op de Samenwerking
Joost Rigter neemt je op een verpletterende manier mee in zijn wereld. Je wordt geblinddoekt en 
ervaart eventjes hoe het is om geen zicht te hebben. Geen zicht op wat er om je heen gebeurt of 
wat er voor je ligt. We kunnen niet alles voorspellen in het leven en dit brengt onzekerheden met 
zich mee. Hoe ga je hier mee om? 

Jenne van der Velde, Topadviseur Asset Management bij Rijkswaterstaat / Focus op Onderhoud
Van der Velde ontwikkelt en onsluit kennis binnen en buiten RWS op het gebied van Asset 
Management ontsluiten en maakt dit toepasbaar voor de organisatie. Samen met collega infra-
beheerders in binnen- en buitenland stuurt hij onderzoeksinstellingen en kennisinstituten aan 
in het ontwikkelen van Asset Management. Van der Velde benadrukt het belang van Onderhoud 
in de keten van Asset Management tijdens de NVDO Jaarbijeenkomst. Hij neemt tevens het eerste 
exemplaar van het Visiedocument “Kracht van Inspecties” namens Rijkswaterstaat in ontvangst.

Celeste Martens, Maintenance Manager van het Jaar
Martens geeft haar visie op inspecties. Daarna zal het eerste exemplaar van het Visiedocument 
“Kracht van Inspecties” aan Michèle Blom overhandigen. NV
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“Focus”

  Uitnodiging 
22 november 2019

TOPsprekers 
Vattenvall Solar Team / Joost Rigter / Jenne van der Velde / Celeste Martens

NVDO
JAARBIJEENKOMST

Stadion Galgenwaard, 
Utrecht
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vormgeving: www.maxime-art.nl



13.30 uur  
  
14.00 uur 

16.00 uur 

16.00 uur

21.00 uur

Ontvangst

NVDO JAARVERGADERING (*)
•  Opening en Jaarrede 2019
•  Ingekomen stukken
•  Notulen 9 november 2018
•  Financiële Zaken
•  Vooruitblik
Afsluiting
(*) De Jaarvergadering is uitsluitend toegankelijk voor NVDO-leden

NetwerkBREAK, gevolgd door inhoudelijk programma met TOPsprekers

“Focus op Succes” met Vattenvall Solar Team

“Focus op de Samenwerking” met Joost Rigter

“Focus op Onderhoud” met Jenne van der Velde (Topadviseur Rijkswaterstaat) 
/ Celeste Martens (Maintenance Manager van het Jaar/CroonWolter & Dros)

JAARLIJKSE NVDO NETWERK DINER

Einde

In augustus 1982 werd Stadion Nieuw Gal-
genwaard in gebruik genomen. Het was op 
dat moment één van de modernste stadions 
van de wereld. De hekken waren verdwenen 
en de grachten om het speelveld maakten 
het de toeschouwers vrijwel onmogelijk 
het veld te betreden. Vijftien toegangen en 
acht extra nooduitgangen zorgden ervoor 
dat het stadion binnen drie minuten ont-
ruimd kon worden. Uniek voor die tijd.  

Twintig jaar later was het stadion opnieuw 
toe aan uitbreiding en modernisering. 
De hoofdtribune werd verplaatst naar de 
noordzijde en werd bij het begin van het 
seizoen 2001/2002 in gebruik genomen. 
De oude hoofdtribune werd direct daarop 
onder handen genomen. Een jaar later had 
FC Utrecht twee prachtige, imposante, 
nieuwe tribunes aan de lange zijdes van 
het veld. In de laatste fase werden ook de 
tribunes aan de korte zijden vervangen. 

Een begrip in het Nederlandse voetbal. Een naam die klinkt als een klok, ver buiten de Utre-
chtse stadsgrenzen. ‘De Galg’: geliefd bij Utrechters, gevreesd door tegenstanders. 

Anno 2019 biedt Stadion Galgenwaard plaats aan 23.750 toeschouwers. Hoewel de naam 
anders doet vermoeden, heeft Galghenwert, zoals het in de middeleeuwen werd genoemd, 
waarschijnlijk nooit als executieplaats gediend. Het perceel is eeuwenlang gebruikt voor 
de land- en tuinbouw.

De geschiedenis van het eerste Galgenwaard-stadion begint in de jaren dertig. Utrecht 
had behoefte aan een plaats waar verschillende sporten konden worden beoefend. Maar 
voordat het stadion kon worden gebouwd, waren er de nodige obstakels. Zo had het toen-
malige ministerie van Oorlog problemen met het stadion. Het werd gezien als een ‘schoots-
veldbelemmerend gebouw’, omdat het binnen de fortengordel van Utrecht viel. Daarnaast 
waren er bedenkingen omdat de wereld in de greep was van een crisis toen men met de 
bouw wilde beginnen. 

In 1970 gingen de profsecties van DOS, Elinkwijk en Velox op in een nieuwe fusie-
club FC Utrecht, dat vanaf dat moment Galgenwaard als thuisbasis had. Tot 1970 
voldeed het stadion uitstekend. Vanaf de jaren zeventig bleek de verouderde 
accommodatie niet bestand tegen het voetbalvandalisme waar Nederland en 
Utrecht mee geconfronteerd werden. Bovendien was de afstand tot het veld te groot en het 
aantal zitplaatsen en overdekte plaatsen veel te klein

Geachte NVDO-leden,

“Focus” is ons jaarthema. Dat heeft u al gemerkt aan het Vakblad Asset Management, tijdens diverse bijeenkomsten en op 22 november pakken 
we nog eens extra uit als het gaat om de Focus op de samenwerking. Met wederom fantastische sprekers zijn we te gast in het Galgenwaard 
Stadion van FC Utrecht. Ik nodig u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

De NVDO Jaarvergadering is toegankelijk voor NVDO-leden. Zakenrelaties, uw collega’s en andere introducees zijn van harte welkom bij het 
bijzondere middagprogramma en/of het jaarlijkse NVDO-Diner. Een mooie gelegenheid om uw relaties nader kennis te laten maken met onze 
vereniging. We beschouwen de NVDO Jaarbijeenkomst als het grootste netwerkevent van het jaar. 

Ik ben er trots op dat we TOPsprekers aan ons hebben weten te verbinden en kijk uit naar de inspirerende verhalen van Vattenvall Solar Team, 
Joost Rigter, Jenne van der Velde en Celeste Martens.   

Speciale dank aan de participanten, die deze NVDO Jaarbijeenkomst mogelijk maakten. U ontmoet deze interessante organisaties gedurende 
de hele dag.

Voor de organisatie is het van groot belang tijdig van u te vernemen of wij u deze dag mogen verwelkomen. Ik verzoek u daarom vriendelijk 
het bijgevoegde inschrijfformulier voor 15 november a.s. te retourneren. Aanmelden na 15 november a.s. is niet mogelijk. Meteen na de 
sluitingstermijn, krijgt u van ons een bevestiging en de routebeschrijving. Alle vergaderstukken zijn te zijner tijd, maar ruimschoots voor de 
Jaarvergadering, via onze website te downloaden. 

Heel graag verwelkomen wij u op 22 november a.s. en mede namens mijn collega Bestuurders, de medewerkers van het NVDO Bureau en de 
participanten wens ik u een inspirerende dag toe!

Bas Kimpel
Voorzitter

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Echter; bij no-show wordt 150 euro in rekening gebracht. Dit geldt ook als u zich aanmeldt voor meerdere programma 
onderdelen en moet besluiten een deel van het programma alsnog niet bij te wonen. Dit geldt ook voor introducees

Programma | 22 november 2019

NVDO-jaarbijeenkomst Van de Voorzitter Stadion Galgenwaard; een stadion met een verhaal


