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NIEUWSBRIEF
Ledenvergadering en EMC middag
Datum: Woensdag 25 juni 2008
Plaats: Bicon Laboratories, Waterdijk 3a,
5705 CW Helmond
Programma:
10.45 uur
Ontvangst
11.00 uur
Ledenvergadering
13.00 uur
lunch
13.45 uur
EMC programma
- rondleiding faciliteiten
- inloopspreekuur. Deskundigen beantwoorden vragen
- module “CE wetgeving”
- module “EMC-aware ontwikkelen
- korte evaluatie
- vervolg inloopspreekuur
- uitreiking certificaten
17.30 uur
Borrel
18.00 uur
Gezamenlijk ergens eten
(op eigen kosten)
Het middagprogramma wordt georganiseerd
door KEP (Knowledge Exchange Program).

Koninklijke Metaalunie. Niet alleen voor
DESC maar ook nog voor drie andere
branches. Ik ben 35 jaar en ik woon in
een oude multiculturele wij dicht bij het
centrum in Utrecht. Na een aantal
omwegen ben ik bij de Metaalunie terecht
gekomen. Via een studie aan de HTS in
Utrecht (AOT, Algemene Operationele
Technologie) en een afstudeeropdracht in
Zuid-Afrika ben ik gaan studeren aan de
Universiteit van Groningen (Technische
Bedrijfswetenschappen) waar ik op 1
januari 1998 ben afgestudeerd. Ik heb
gewerkt
in
de
techniek
bij
schoolmeubelfabrikant
Marko
in
Veendam, in de farmaceutische logistiek
bij OPG te Utrecht , als financieel
consultant bij Finext in Delft en ook bij
Douwe Egberts als financieel analist.
Mijn
eerste
indruk
van
de
werkzaamheden bij de Metaalunie is een
hele goed en ik zie een goede basis om
DESC als branchegroep nog meer op de
kaart te zetten dan nu al het geval is.
Miko, welkom bij de club!

EMC en CE regelgeving verandert continu, zo
ook nu weer. Daarom is het voor iedereen
zinvol deze dag mee te maken. Uw
aanmelding via bijgevoegd antwoordformulier zien wij graag tegemoet.
Nieuwe branchemanager
Begin dit jaar heeft het bestuur afscheid
genomen van de branchemanager Fred
Vasquez, waarbij we hem via deze weg
nogmaals willen bedanken voor zijn inzet van
de afgelopen jaren.
Per 1 februari 2008 is Miko Wijnands de
branchemanager. Voor een korte introductie
laten we hem zelf even aan het woord.
“Ik ben Miko Wijnands, vanaf 1 februari dit
jaar werkzaam als branchemanager bij de
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Nieuwe leveringsvoorwaarden.
Het juridische team van de Metaalunie
hoopt eind van deze maand nieuwe
leveringsvoorwaarden
te
kunnen
presenteren. Naast actualisering van de
huidige
voorwaarden
zijn
er
ook
bepalingen opgenomen welke specifiek
voor de elctronica/ electro branche
gelden. Het bestuur houdt u op de
hoogte!
De lopende leveringsvoorwaarden blijven
gewoon van kracht tot de nieuwe er zijn.

Aanleveren kopij
Er zal getracht worden elke drie maanden een
DESC Nieuwsbrief uit te doen gaan. Kopij
hiervoor kunt u mailen naar: ellage@planet.nl
of wijnands@metaalunie.nl.
Vanaf de volgende nieuwsbrief gaan we
telkens een lid benaderen voor de nieuwe
vaste rubriek: ‘mag ik mijn bedrijf even
voorstellen’.

A,B & E beurs Hardenberg
Vanuit DESC wordt er actie ondernomen om
prijsafspraken te maken voor deelname aan
de A, B & E beurs te Hardenberg van 2 t/m 4
september a.s. Nadere informatie volgt
binnenkort.

Voor meer beurzen verwijzen wij u graag naar
het beurzenoverzicht op onze website.
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