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 De algemene ledenvergadering van KIMO internationaal (Annual 

General Meeting, AGM) werd dit jaar gehouden van 12 tot en met 

15 september 2013 op de Faeröer eilanden. 

 

De internationale bestuursvergadering van KIMO internationaal in 

Torshavn op de Faeröer eilanden was een succes. De bestuurders zijn 

met een positieve instelling uit elkaar gegaan met het voornemen om 

KIMO internationaal het komende jaar sterker te maken en de 

organisatie beter in te richten voor de toekomst. 

 

De algemene leden vergadering van KIMO 

internationaal werd dit jaar gehouden in 

Torshavn op de Faeröer eilanden op de 

Atlantische Oceaan (Deens grondgebied). Op 

deze AGM waren 60 delegaties 

vertegenwoordigd. Vanuit Nederland waren drie 

vertegenwoordigers aanwezig. 

Tijdens de boardmeeting (dagelijks bestuur), die 

op vrijdag 13 september 2013 in Torshavn 

plaatsvond, is dit jaar nadrukkelijk gesproken 

over de internationale organisatie en de 

financiële situatie daarvan. De heer W. 

Westerman, voorzitter KIMO Nederland en België 

heeft daartoe een strategisch document 

opgesteld dat sterk gericht is op het versterken, 

uitbreiden en verbeteren van de samenwerking 

binnen de Internationale KIMO organisatie. 

Aandachtspunt daarbij is de structuur van de 

KIMO organisatie, de functies van het 

internationale secretariaat, de locatie van het 

secretariaat, de financiële situatie van KIMO 

Internationaal en hoe om te gaan met de 

internationale agenda van de EU in Brussel en de 

daaruit voortkomende projecten. KIMO Zweden 

bracht hierover ook een document in. Op de 

vergadering was brede consensus over het 

strategisch document van dhr. Westerman; veel 

bestuurders waardeerden de inbreng van KIMO 
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Nederland en België. Na een uitgebreide 

discussie heeft de vergadering dat strategisch 

document samen met het stuk uit Zweden als 

uitgangsbasis aangenomen voor het 

herformuleren van de toekomstige KIMO 

organisatie in Europa. De boardmeeting stelde 

voor een werkgroep van bestuurders in te stellen 

bestaande uit vertegenwoordigers van KIMO UK, 

KIMO Zweden, KIMO Denemarken en KIMO 

Nederland en België. Deze werkgroep zal in de 

komende vier maanden een voorstel uitwerken 

om de KIMO organisatie in Europa te versterken. 

Dat voorstel moet eind februari 2014 in een 

speciale boardmeting van KIMO Internationaal 

worden besproken.  

De Algemene Ledenvergadering heeft hiermee in 

zijn vergadering van 15 september 2013 

ingestemd. Op het coördinatoren overleg dat 

eveneens op vrijdag 13 september 2013 werd 

gehouden zijn afspraken gemaakt om de 

samenwerking tussen de verschillende 

coördinatoren te intensiveren. Dit zal 

plaatsvinden door meer en beter te 

communiceren over lopende en toekomstige 

projecten in de verschillende landen. Ook zal een 

planning gemaakt worden voor het werven van 

nieuwe leden en er zal onderzoek plaatsvinden 

op welke wijze KIMO het beste kan aansluiten op 

gesubsidieerde projecten uit Brussel en elders in 

Europa. Het overleg tussen de coördinatoren zal 

daartoe worden geïntensiveerd. Door gebruik te 

maken van Skype zal ook een kostenreductie 

kunnen worden gerealiseerd. KIMO Nederland en 

België heeft verder afspraken gemaakt met de 

vertegenwoordiger van de Kustregio SDN (Duitse 

Waddengebied) voor afstemming en samen-

werking over educatieprojecten, de discussie 

over windmolens near shore en het Fishing for 

Litter project. Eind dit jaar zal een ontmoeting 

plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van 

KIMO Nederland en België en SDN (Nord 

Friesland) om over verdere samenwerking te 

spreken. 

Op de Algemene Ledenvergadering, die op 15 

september 2013 plaatsvond, zijn naast de 

hiervoor genoemde beleidsmatige zaken, ook 

wat bestuurlijke punten geregeld. Dhr. Norman 

Macdonald van KIMO UK heeft het 

voorzitterschap overgenomen van mevr. Monica 

Gripp; zij heeft dat, overeenkomstig de statuten, 

twee jaar bekleed. Als nieuwe Junior Vice 

President is de heer Karsten Filso van KIMO 

Denemarken benoemd. Senior Vice president 

Albert de Hoop ( KIMO Nederland en België) is 

afgetreden.  

Daarnaast is op de vergadering onder andere het 

financieel jaarverslag 2012/2013 besproken en 

vastgesteld.  

De conferentie die werd gehouden op zaterdag 

14 september 2013 stond in het teken van de 

mariene problemen in de regio. Vooral de 

presentatie van Karin Larsen van het Faeröer 

Marine instituut over de ontwikkelingen rond het 

poolgebied, was verontrustend. Met het smelten 

van de ijskap komen vaarroutes door dit 

natuurgebied beschikbaar. Met zo’n 

doorvaartmogelijkheid komt het gebied verder 

onder druk te staan. Daarnaast wordt kritisch 

gevolgd hoe met het verdwijnen van het ijs in 

het Noordpoolgebied grondstoffen vrij komen. 

Een zorgelijke ontwikkeling want het gebied 

heeft een hoge ecologische en biologische 

waarde die met de komst van industrie en 

vaarroutes niet onaangetast zal blijven.  

Meer informatie over de AGM vindt u op de 

website www.kimointernational.com 


