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De Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO)
De Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO) is een vereniging voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden in geokunststoffen. Geokunststoffen zijn innovatieve bouwstoffen die veel worden toegepast in
de grond-, weg- en waterbouw, in de land- en tuinbouw en in de milieutechniek. Om de kennis van geokunststoffen en hun toepassingsmogelijkheden te verspreiden en te vergroten is in 1983 de Nederlandse
Geotextielorganisatie (NGO) opgericht. Doelstelling van de NGO is de verantwoorde toepassingen van
geokunststoffen en verwante producten, te stimuleren en kennis over deze materialen te vergroten en te
verspreiden. Dat gebeurt door vele activiteiten.

Activiteiten en aandachtsgebieden
Het vastleggen en verspreiden van kennis over geokunststoffen vormt een belangrijke taak van de NGO.
Kennisoverdracht vindt plaats op bijeenkomsten en in publicaties die de NGO verzorgt of waaraan zij
meewerkt, zowel nationaal als internationaal. Voor verschillende studies wordt lesmateriaal ontwikkeld
en worden cursussen verzorgd. De NGO wil ook de kennis over geokunststoffen vergroten. Daarom stimuleert zij onderzoek op het vakgebied. De NGO hecht ook grote waarde aan nationaal en internationaal
normalisatiewerk. De NGO wil ook bevorderen dat hoge eisen worden gesteld aan de handel in en het gebruik van geokunststoffen.

De leden
De NGO verenigt mensen die belang bij of belangstelling voor geokunststoffen hebben. Leden zijn gebaat
bij contacten met collega’s in binnen- en buitenland. Daarom fungeert de NGO tevens als nationale afdeling (‘chapter’) van de International Geosynthetics Society (IGS). Alle NGO-leden zijn automatisch lid van
deze internationale organisatie. Ze ontvangen alle informatie over de internationale ontwikkelingen en
profiteren van de voordelen die aan het lidmaatschap van de International Geosynthetics Society zijn verbonden. De voordelen omvatten onder meer reducties op het abonnementsgeld van enkele internationale tijdschriften en op de toegangsprijs van congressen.
De NGO wil toegankelijk zijn voor iedereen die zich voor geokunststoffen interesseert. De vereniging kent
individuele en collectieve leden. Collectieve leden zijn producenten en leveranciers in geokunststoffen en
organisaties die zich bezig houden met onderzoek en regelgeving. Verder aannemers en ingenieursbureaus. Het individueel lidmaatschap is ingesteld voor personen die niet vanwege hun functie maar uit persoonlijke interesse lid willen zijn. Om dit mogelijk te maken is het lidmaatschapsgeld voor individuele leden lager dan voor collectieve leden. Behalve individuele en collectieve leden kent de NGO studentleden
en ereleden. Het (gratis) student lidmaatschap staat open voor studenten aan het middelbaar, hoger en
wetenschappelijk technisch onderwijs.

Voordelen van het lidmaatschap
De vijf belangrijkste reden voor het lidmaatschap NGO zijn:
1) Netwerk functie: deel zijn van een vereniging die er toe doet; als zodanig wordt erkend en herkend en die gelegenheden biedt om die mensen die in het vakgebied actief zijn laagdrempelig te
ontmoeten.
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2)

3)

4)

5)

Creatieve sessies Bijeenkomsten met deelnemers van verschillende komaf waarbij noviteiten op
een originele methoden worden gepresenteerd. Waar ideeën worden gegenereerd. Waarbij inhoudelijke presentaties worden verzorgd in een artistieke en uitnodigende omgeving.
GeoKunst Een vakinhoudelijk tijdschrift met interessante en inhoudelijke artikelen. Het vakblad
verschijnt 4 keer per jaar. Het blad biedt leden een platform voor noviteiten. Het blad wordt gericht
verzonden naar mensen die in het vakgebied het verschil maken tussen voorsprong of achterstand.
Actuele kennis en kennisoverdracht: Binnen het netwerk is veel actuele kennis beschikbaar;
van toepassingen van materialen en noviteiten voor niet alledaagse of moeilijke oplossingen, van
wet- en regelgeving, kwaliteitsborging en risicoanalyses. Kennis is beschikbaar van actuele thema’s
zoals duurzaamheid, CO2 footprint of cradle to cradle. Kennisoverdracht geschiedt actief via masterclasses voor TU studenten, via workshops, lezingen, congressen, publicaties en websites.
Vereniging gerelateerde zaken zoals een website met meer mogelijkheden, ledenvergaderingen, excursies en het lidmaatschap van IGS. (International Geosynthetics Society). De vereniging stimuleert en faciliteert onderzoek.

Elk lid heeft recht op aantrekkelijke kortingen op NGO publicaties en bijeenkomsten. Collectieve leden
kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden exposeren op bijeenkomsten van de NGO en krijgen regelmatig
de gelegenheid bedrijfspresentaties en advertenties te plaatsen in NGO publicaties. Leden kunnen nieuwe
toepassingsmogelijkheden van geokunststoffen initiëren en onder neutrale NGO vlag door ontwikkelen of
breed verspreiden. Als lid heeft u toegang tot nationale en internationale normcommissies. U kunt afgevaardigde worden of als eerste geïnformeerd over de recentste ontwikkelingen en daarin meesturen. Inbegrepen is ook het lidmaatschap aan de IGS.

Kosten en voorwaarden
De kosten voor een collectief (bedrijfs)lidmaatschap bedragen € 935.= excl. BTW per jaar. De kosten voor
een individueel (persoonlijk) lidmaatschap bedragen € 80,= incl. BTW. Studenten zijn gratis lid zolang ze
ingeschreven staan bij een erkende onderwijsinstelling. Tarieven zijn van 2015.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de vereniging en gaat akkoord met de daarbij behorende
voorwaarden zoals vastgelegd in deze flyer en in de statuten van de vereniging.

Naam: (dhr./mevr.) .......................................................................................................................
Bedrijf/instelling: .......................................................................................................................
Adres:
.......................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..................... ……………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………. E-mail: ...... …………………………………………………….
Contactpersoon: .................. ………………………………………………………………………………………………..
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………….....................
Activiteiten: productie/handel/advies/uitvoering/overheid/onderwijs/onderzoek / ……… .......
Aanmelding geschiedt als:  collectief lid,  individueel lid  student-lid
Plaats: ................................................................... Datum: .............................. …………………………
Handtekening:
Het ingevulde aanmeldingsformulier s.v.p. naar het secretariaat retourneren.
Bij aanmelding als collectief lid ook een recent uittreksel KvK meezenden waaruit de tekenbevoegdheid
blijkt. Bij aanmelding als student-lid een bewijs van inschrijving onderwijsinstelling meezenden.
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